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దూరవిద్యాకేంద్రేం

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పబ్లిక్స గార్డెన్స్, హైదరాబాద్ – 500 004.

ఆచార్య ఎస్వీ సత్యనారాయణ
ఉపాధ్యక్షులు

ఉపాధ్యక్ష వచనం

జీవిత్మంతా అధ్యయనం చేయాలనే అభిలాష నేడు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఎక్కకవవుతుననది.
వయస్సుతో నిమిత్తం లేక్కండా కొత్త విషయాలు తెలుస్సకోవాలి, ఆయా ర్ంగాలోో పరిశోధ్న ద్వీరా
ప్రావీణయం సంపాదించి పట్టాపంద్వలి అనే ధ్యయయంతో పలువురు విద్వయభ్యయసానిన కొనసాగిస్సతనానరు. దీనిని
గ్రహంచిన విశ్ీవిద్వయలయాలు దూర్విద్య ద్వీరా పలు నూత్న కోరుులను ప్రార్ంభించి విద్వయరుులక్క
చేరువయ్యయ ప్రయత్నం చేస్సతనానయి. ఇది విద్వయవిధానంలో పెనుమారుులక్క నాంది పలికంది. దీని ప్రభ్యవం
గత్ శ్తాబ్ది ఉత్తరార్ుం నుంచీ ప్రస్సుటమవుతూ వస్సతననది. ఈ పరివర్తన దిశ్లో దూర్విద్వయవిధానానిన
ప్రధాన సాధ్నంగా చేస్సకొని లక్షల మందిక ఉననత్ విద్యను అందించడం జరుగుతుననది. నేరుగా త్ర్గతులక్క హాజరై
విద్యనభ్యసంచడం వీలుపడని ఉద్యయగులు, గృహణులు, రెగుయలర్ కోరుులు చేస్సతనన విద్వయరుులు త్దిత్రులక్క దూర్విద్య ఒక్
వర్ంగా మారింది. భ్విషయతుతలో కూడా దూర్విద్య ప్రాధానయం మరింత్ పెరుగుతుంద్నడంలో అతిశ్యోకత ఏమాత్రం లేదు.
దేశ్వాయపతంగా దూర్విద్య విసతరించడానిక విసతృతావకాశాలునానయి.
తెలుగు భ్యష, సాహత్యం, సంసకృతి, క్ళలు, చరిత్ర త్దిత్ర్ ర్ంగాలోో సమగ్ర వికాసం లక్షయంగా 1985 డిసంబర్
2న పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం ఏరాుటంది. మనదేశ్ంలోని విశ్ీవిద్వయలయాలను, క్ళాశాలలను మదింపు
చేస గ్రేడోను ప్రక్ట్టంచే నేషనల్ అససమంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ కౌనిుల్ (NAAC) నుంచి ఏడుగురు సభ్యయల బృంద్ం 2013
మే 15,16,17 తేదీలలో విశ్ీవిద్వయలయానిన సంద్రిశంచింది. విశ్ీవిద్వయలయంలోని విద్వయత్మక్ కార్యక్రమాలను,
పరిపాలనాపర్మైన అంశాలను క్షుణణంగా పరిశీలించి, సంత్ృప్తతక్ర్మైన నివేదిక్ను నేషనల్ అససమంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్
కౌనిుల్ క్క సమరిుంచింది. నివేదిక్ ఆధార్ంగా ఈ సంసు వారు పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయానిక ‘బ్ద’ గ్రేడ్ ను
ప్రద్వనం చేశారు.
2001లో పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం దూర్విద్వయకంద్రానిన నెలకొలిు దేశ్ంలోనే తొలిసారిగా
జ్యయతిషంలో ఎం.ఎ. కోరుును ప్రవేశ్పెట్టాంది. ప్రార్ంభించిన కొంత్కాలానిక ఆ కోరుుక్క ప్రాచుర్యం లభించింది. త్రాీత్
దీనితోపాటు వివిధ్ అంశాలోో అవసరాలక్క అనుగుణంగా మరినిన సరిాఫికెట్ సాుయి నుంచి సానత్కోత్తర్ సాుయి వర్క్క
కోరుులను దూర్విద్వయకంద్రం ప్రవేశ్పెట్టాంది. ప్రస్సతత్ం వివిధ్ అధ్యయనాంశాలోో మొత్తం 16 కోరుులను ఈ కంద్రం
Ȁ

నిర్ీహస్సతననది. ఈ కోరుులక్క ఇందిరాగాంధీ సార్ీత్రిక్ విశ్ీవిద్వయలయం, డిసాన్ు ఎడుయకషన్ యూరయ వ వారు త్మ లే
F.No.1-11/2016 (DEB-I)/349 Date: 05.7.2016 ద్వీరా 2016-17, 2017-18 విద్వయసంవత్ురాలక్క
గురితంపు ఇవీడం జరిగింది.
ప్రధానంగా తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయ లక్ష్యయలు ప్రతిబ్దంబ్దంచే కోరుులనే దూర్విద్వయకంద్రం నిర్ీహస్సతననది.
వాయపార్ద్ృష్టాక తావివీక్కండా తెలుగు వారి భ్యష, సాహత్యం, సంసకృతులక్క ప్రాచుర్యం క్లిుంచడం, వీట్టని ముందుత్రాలక్క
అందించడం ధ్యయయంగా కోరుులను ప్రవేశ్పెటాడం జరిగింది. తెలుగు, ఆంగో, సంసకృత్ భ్యషా సాహతాయలు, సంగీత్ం,
టూరిజం, టెలివిజన్ జర్నలిజం, జ్యయతిషం, సనిమా ర్చన వంట్ట విషయాలోో కోరుులను నిర్ీహస్సతననది. దూర్విద్వయకంద్రంలో
కోరుులను అభ్యసస్సతనన విద్వయరుులంద్రికీ కొత్తగా చేర్ద్లచుక్కనే వారిక విశ్ీవిద్వయలయం సాీగత్ం పలుక్కతుననది.
ఈ విశ్ీవిద్వయలయం దూర్విద్వయకంద్రం ద్వీరా నిర్ీహస్సతనన వివిధ్ కోరుులక్క సంబంధంచిన సమగ్ర సమాచార్ం
ఈ ప్రాసుక్ాసలో పందుపరుస్సతనానం. 2017-18 విద్వయ సంవత్ుర్ం దూర్విద్య కోరుుల సమాచార్ సంపుట్ట మీక్క కావాలిున
సమాచారానిన అందించి కోరుులు పూరిత చేసందుక్క ద్యహద్పడుతుంద్ని భ్యవిస్సతనానను.

3

(ఆచార్య ఎస్వీ సత్యనారాయణ)

విద్యాత్మక ప్రణాళిక – 2017-18
1.

ప్రవేశ్ ద్ర్ఖాస్సతలు సమరిుంచడానిక చివరి తేది

:

జనవరి 20, 2018

2.

రూ. 300/-ల ఆలసయ రుస్సంతో ద్ర్ఖాస్సతలు
సమరిుంచడానిక చివరి తేది

:

ఫిబ్రవరి 28, 2018

3.

అనుసంధాన త్ర్గతుల నిర్ీహణ

:

(ఎ) 2017-18 విద్వయ సంవత్ుర్ంలో వివిధ్

కోరుులోో కొత్తగా ప్రవేశ్ం పందిన విద్వయరుులక్క
2018 ఆగష్టా 02 నుండి 11 వర్క్క

(బ్ద) రెండవ సంవత్ుర్ం విద్వయరుులక్క 2019
జనవరి 02 నుండి 11 వర్క్క
(ఎం.ఎ. టూరిజమ్, ఎం.ఎ. ఇ.ఎల్.ట్ట, సంగీత్
విశార్ద్ రెండు నుంచి ఆరు సంవత్ురాలు
జనవరి 07 నుండి 11 వర్క్క)
(స) త్దుపరి సంవత్ురాల కోరుులక్క ప్రతిసంవత్ుర్ం
జనవరిలో అనుసంధాన త్ర్గతులు
నిర్ీహంచడం జరుగుతుంది.

4.

ఎం.స.జె. అసైన్ మంట్ు సమర్ుణ (మొద్ట్ట/రెండవ)

:

జూన్ 30, 2018/ జూన్ 30, 2019

5.

స.స.ఎం.ట్ట. రెసాున్ు పత్రాల సమర్ుణ

:

జూన్ 30, 2018

6.

ఎం.ఎ. జ్యయతిషం రెండవ సంవత్ుర్ం పేపర్-V

:

జులై 31, 2019

7.

టెలివిజన్ డాక్కయమంటరీ స.డి. సమర్ుణ

:

జులై 31, 2018

8.

వారిిక్ పరీక్షలు

:

అకోాబర్ / నవంబర్ 2018

ప్రాజెక్కా రిపోరుా సమర్ుణ

***
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విషయసూచిక్
1.

పరిచయం

6

2.

ద్ర్ఖాస్సత చేస్సక్కనే విధానం

7

3

అర్హత్లు

8

4.

కోరుు ఫీజులు మరియు పరీక్ష ఫీజుల వివరాలు

10

5.

పాఠ్య సామగ్రి మరియు పేపర్ో వివరాలు

12

6.

అనుసంధాన త్ర్గతులు (కాంట్టక్కా త్ర్గతులు)

19

7.

అసైన్ మంట్ు/ ప్రతిసుంద్న పత్రాలు/ డాక్కయమంటరీ స.డి./ ప్రాజెక్టా రిపోరుా

19

8.

మూలాయంక్నం, ఉత్తతర్ణత్ శ్రేణుల వివరాలు

20

9.

మరుగుద్ల పరీక్ష

20

10. పరీక్ష్యకంద్రం కట్టయింపు

21

11. పునఃప్రవేశ్ం

21

12. ఒక సమయంలో రెండు కోరుులలో నమోదు

21

13. కోరుులో తిరిగి నమోదు చేస్సకోవడం

22

14. దిీత్తయ సంవత్ుర్ంలోక ప్రమోట్ కావడం

23

15. ప్రాంత్తయ కంద్రాలు

22

16. వారిిక్ పరీక్షలక్క నమోదు, ద్ర్ఖాస్సత ఫార్ం సమరిుంచే విధానం

23

17. సరిాఫికెటుో పందే విధానం

24

18. కోరుు నిర్ీహణ

25

19

ప్రవేశ్ ద్ర్ఖాస్సత ఫార్ం

27

20. వారిిక్ పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత ఫార్ం

29
* * *
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1. పరిచయేం

ప్రపంచవాయపతంగా ఉనన తెలుగు ప్రజల భ్యష, సాహత్యం, సంసకృతి, క్ళలు, చరిత్ర, జానపద్ విజాానం

త్దిత్ర్ ర్ంగాలలో వారి అవసరాలను త్తరాాలనే సముననత్ లక్షయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యత్ీం 1985 లో తెలుగు

విశ్ీవిద్వయలయానిన సాుప్తంచింది. దేశ్ంలో ఉనన ఐదు భ్యషా విశ్ీవిద్వయలయాలలో ఇది ఒక్ట్ట. సాుప్తంచిన అనతి
కాలంలోనే ఈ విశ్ీవిద్వయలయం తెలుగు భ్యష, సాహత్యం, చరిత్ర, సంసకృతి, పత్రికార్చన, లలిత్ క్ళలు వంట్ట అనేక్
ర్ంగాలలో విశేష క్ృష్ట సలిప్తంది.

హైద్రాబాద్ ప్రధాన కంద్రంగా శ్రీశైలం, రాజమండ్రి, కూచిపూడి, వర్ంగల్లలో ఈ విశ్ీవిద్వయలయానిక

ప్రాంత్తయ ప్రాంగణాలు ఉనానయి. హైద్రాబాదులోని ప్రధాన ప్రాంగణంలో భ్యష, లలిత్క్ళలు, పత్రికా ర్చన,
జ్యయతిషం, తులనాత్మక్ అధ్యయనం, అనువాద్ం వంట్ట అధ్యయనాంశాలలో వివిధ్ సాుయిలోో కోరుులు ఉనానయి.
అలాగే రాజమండ్రి ప్రాంగణంలో తెలుగు సాహత్యం, శ్రీశైల ప్రాంగణంలో తెలుగువారి చరిత్ర, వర్ంగల్
ప్రాంగణంలో జానపద్ విజాానం, పేరిణి, ఆంధ్రనాటయం, కూచిపూడి ప్రాంగణంలో కూచిపూడి నృత్యంవంట్ట
అధ్యయనాంశాలలో వివిధ్ సాుయిలోో కోరుులు ఉనానయి.

బోధ్న, పరిశోధ్న, ప్రచుర్ణ, విసతర్ణ సవలు లక్షయంగా విశ్ీవిద్వయలయం మొత్తం ఆరు పీఠాలు, ఒక్

క్ళాశాల, పద్హారు శా లు, ఐదు కంద్రాలతో త్న కార్యక్లాపాలు కొనసాగిస్సతననది. ఇవి కాక్ రాష్ట్ర ప్రభ్యతాీనిక
చందిన పనెనండు సంగీత్, నృత్య క్ళాశాలల విద్వయత్మక్ పర్యవేక్షణ కూడా పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం
నిర్ీహస్తంది.

పరిశోధ్న, ప్త.జి., యు.జి., డిపోమా, సరిాఫికెట్ సాుయిలలో మొత్తం 59 కోరుులను రెగుయలర్ విధానంలో

విశ్ీవిద్వయలయం నిర్ీహస్సతననది. విశాలమైన ఆడిటోరియం, అతాయధునినిక్ కానురెన్ు హాల్, అతిథి గృహం, చిత్రవాణి

(ఆడియో-విజువల్ సూాడియో) వంట్ట సౌక్రాయలతో పాటు క్ంపూయటర్ నెట్ వరికంగ్ సదుపాయం కూడా
అందుబాటులో ఉంది.

పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం అందిస్సతనన సంప్రద్వయ, విలక్షణమైన కోరుులను

ప్రపంచవాయపతంగా ఉనన తెలుగు వార్ంద్రికీ అందుబాటులోక త్తస్సక్కవచేా ఉదేిశ్ంతో 2001లో విశ్ీవిద్వయలయం

దూర్విద్వయకంద్రానిన నెలకొలిుంది. దేశ్ంలోనే ప్రప్రథమంగా ఎం.ఎ. సాుయిలో జ్యయతిషం కోరుును తెలుగు, ఇంగీోష్ట

మాధ్యమాలలో దూర్విద్వయవిధానంలో ప్రవేశ్పెటాడం జరిగింది. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఎం.స.జె. (మాసార్ ఆఫ్

క్మూయనికషన్ అండ్ జర్నలిజం) కోరుును తెలుగు మాధ్యమంలో ప్రవేశ్పెట్టాన ఘనత్ కూడా ఈ కంద్రానిక
ద్క్కకతుంది.

ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం కోరుులో చేరే వరికంగ్ జర్నలిస్సాలక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస అకాడమి 25

శాత్ం ఫీజు రాయిత్త కూడా ప్రతేయక్ంగా క్లిుస్సతంది. ఈ సదుపాయానిన ప్రతి సంవత్ుర్ం 40 మంది జర్నలిస్సాల
వర్క్క క్లిుంచడమవుతోంది. ఇందుకోసమై విశ్ీవిద్వయలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస అకామీతో అవగాహన ఒపుంద్ం
(MOU) క్కదురుాక్కంది. ప్రస్సతత్ం 16 ప్త.జి., యు.జి., డిపోమా, సరిాఫికెట్ కోరుులను దూర్విద్వయకంద్రం
నిర్ీహస్తంది.

పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయంలోని వివిధ్ శా లు బోధ్న, పరిశోధ్న నిర్ీహస్సతనన

అంశాలలోనే దూర్విద్వయకంద్రం కోరుులను నిర్ీహస్సతననది. దూర్విద్వయకంద్రం ద్వీరా నిర్ీహస్సతనన కోరుులక్క
నూయఢిల్లోలోని

ఇందిరాగాంధీ

సార్ీత్రిక్

విశ్ీవిద్వయలయం

పరిధలోని

దూర్విద్వయమండలి

లే నం. F.NO. DEC/PSTU/HYD/AP/2010/5344, DATED 4.5.2011 ద్వీరా గురితంపునిచిాంది.
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2. దరఖాస్తు చేస్తకునే విధానేం
2.1. ద్ర్ఖాస్సత పత్రం – ప్రాసుక్ాస పంద్డం
రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం పేరున హైద్రాబాదులో చలుోబాటు అయ్యయ విధ్ంగా
ఏదైనా జాత్తయ బాయంక్కలో రూ. 300/-లు డి.డి. త్తస ఆ డి.డి.ని డైరెక్ార్, దూర్విద్వయకంద్రం, పట్టా శ్రీరాములు
తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం, పబ్దోక్ట గారెెన్ు, హైద్రాబాద్-4 వారిక సమరిుంచి, ద్ర్ఖాస్సత పత్రానిన ప్రాసుక్ాస తో
పాటు పంద్వచుా. నగదు, చక్కకలు, పోసాల్ ఆర్ెర్, మనియార్ెరు త్తస్సకోబడవు. ద్ర్ఖాస్సత పత్రానిన, ప్రాసుక్ాస ను
పోస్సా ద్వీరా పంద్గోరేవారు డిమాండ్ డ్రాఫ్టా రూ. 400/-లక్క త్తస్సకొని, డి.డి.తో పాటు అభ్యరుులు తాము
ఏ కోరుులో ప్రవేశ్ం పంద్ద్లచుక్కనాన వ తెలియజేసూత అభ్యర్ున లే పంపాలి. అభ్యరుులు త్మ పేరు, చిరునామా,
ఫోన్ నెంబరు, కోరుు పేరును డ్రాఫ్టా వెనుక్ వైపు సుషాంగా రాయాలి. ద్ర్ఖాస్సత పత్రం, ప్రాసుక్ాసను
విశ్ీవిద్వయలయం వెబ్ సైట్ www.teluguuniversity.ac.in నుండి డౌన్ లోడ్ చేస్సకోవచుా. ఇలా డౌన్ లోడ్
చేస్సక్కననవారు రూ. 300/-లు, డి.డి.తో పాటు నిరేిశంచిన కోరుు ఫీజును డి.డి. రూపంలో ప్రవేశ్ ద్ర్ఖాస్సత
ఫారానిక జత్చేయాలి.
2.2. ద్ర్ఖాస్సత పత్రంతో జత్పర్చవలసనవి
2.2.1.

ప్రవేశార్హత్ గల అభ్యరుులు ‘‘రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం, హైద్రాబాద్’’ పేరున
ఆయా కోరుులక్క నిరేిశంచిన ఫీజును డిమాండ్ డ్రాఫ్ా రూపంలో ఏదైనా జాత్తయ బాయంక్కలో త్తస్సక్కని
ద్వనిన ద్ర్ఖాస్సత పత్రంతో పాటు సమరిుంచాలి. కోరుు ఫీజుక సంబంధంచి డి.డి. సమరిుంచని ఎడల
ద్ర్ఖాస్సత నమోదు చేస్సకోవడం జరుగదు.

2.2.2.

నిరేిశంచిన చోట ఇటీవల త్తయించుక్కనన పాస పోరుా సైజు ఫోటోలను అతికంచాలి.

2.2.3.

ఆ కోరుుక్క నిరేిశంచిన అర్హత్లక్క సంబంధంచిన సరిాఫికెట్ు (మారుకల జాబ్దతా, ప్రొవిజినల్ డిగ్రీ
సరిాఫికెట్, మైగ్రేషన్ సరిాఫికెట్, ఎస.ఎస.స., సరిాఫికెట్ు మరియు ఆధార్ కారుె) ఒరిజినల్ ప్రతులను,
రెండు (2) సట్ు జిరాక్టు ప్రతులను ద్ర్ఖాస్సతతోపాటు సమరిుంచాలి.

2.2.4.

పోస్సా ద్వీరా ద్ర్ఖాస్సత పంపేవారు వెరిఫికషన్ త్రాీత్ ఒరిజినల్ సరిాఫికెటోను రిజిసార్ పోస్సాలో తిరిగి
పంద్డానిక సీంత్ చిరునామాతో A4 సైజు కాోత్ క్వర్ పై రూ. 70/-లు విలువ క్లిగిన పోసాల్
సాాంపులు అతికంచి, ద్ర్ఖాస్సత పత్రానిక జత్చేస సమరిుంచాలి.

2.2.5.

సంగీత్ విశార్ద్ కోరుుక్క ద్ర్ఖాస్సత చేస అభ్యరుులు వయస్సు ధ్రువపత్రం న లు ప్రతిని సమరిుంచాలి.

2.2.6.

ద్ర్ఖాస్సత పత్రం నేరుగా సమరిుంచే అభ్యరుులు దూర్విద్వయకంద్రంలో ఒరిజినల్ సరిాఫికెటోను వెరిఫికషన్
చేయించుకొని వాట్టని వెంటనే త్తస్సకోవచుా.

2.2.7.

ఏదైనా కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన విద్వయరుులు త్మ ప్రవేశానిన ర్దుి చేస్సక్కనన పక్షంలో వీరు చలిోంచిన
ఫీజు వాపస్స చేయడం జర్గదు.
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2.3. పూరిుచేసిన దరఖాస్తుపత్రేం సమరిపేంచడేం

అనిన విధాలా పూరిత చేసన ద్ర్ఖాస్సత పత్రానిన (అవసర్మైన ధ్రువపత్రాలు, కోరుు ఫీజు డి.డి.ని జత్పర్చి)

రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం, పబ్దోక్ట గారెెన్ు, హైద్రాబాద్ – 500 004, తెలంగాణ అనే
చిరునామాక్క నిరేిశంచిన గడువు తేది:20.01.2018లోగా వయకతగత్ంగా గానీ, రిజిసార్ె పోస్సా ద్వీరా గానీ
సమరిుంచాలి.

2.4. ప్రవేశ ఫీజు మరియు పరీక్ష ఫీజు

2017-18 విద్వయసంవత్ుర్ంలో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులు ఒకసారి ప్రవేశ్ ఫీజు మరియు పరీక్ష ఫీజుతో

క్లిప్త ఒక డి.డి. చలిోంచవలస ఉంటుంది.

2.5. రేండవ, త్దుపరి సేంవత్సరాల కోర్సస ఫీజు చెల్లేంచడేం

వారిిక్ పరీక్షలు అయిన వెంటనే, పరీక్ష్య ఫలితాలతో సంబంధ్ం లేక్కండా త్దుపరి సంవత్ుర్ం కోరుు ఫీజు

మరియు పరీక్ష ఫీజుతో క్లిప్త ఒక డి.డి.ని చలిోంచవలస ఉంటుంది. కోరుు ఫీజు మరియు పరీక్ష ఫీజు చలిోంచిన
వార్ంద్రూ పాఠ్యసామగ్రి పంద్డానిక అరుహలు.

* * *

3. అరహత్లు


ఎం.ఎ. జ్యయతిషం: జ్యయతిషంలో మౌలిక్ అవగాహన, ఆసకతతోపాటు గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం
నుండి ఏదైనా డిగ్రీ కోరుు చేస ఉండాలి.



ఎం.ఎ.తెలుగు: ఏ అంశ్ంలోనైనా డిగ్రీ క్లిగి తెలుగు దిీత్తయభ్యషగాగానీ/త్ృత్తయ భ్యషగాగానీ, ఆపినల్
గా గానీ అధ్యయనం చేస ఉండాలి లేద్వ ఓరియంటల్ లెరినంగ్ లో త్త్ుమానమైన డిగ్రీ ఉండాలి లేద్వ
ఏదైనా డిగ్రీ క్లిగి 10వ త్ర్గతి వర్క్క తెలుగు మాధ్యమంలో చదివి, 10వ త్ర్గతి తెలుగులో 60 శాత్ం
మారుకలతో పాసై ఉండాలి.



పై అర్హత్లు లేని వారిక అర్హత్ పరీక్ష నిర్ీహంచి ప్రవేశ్ం క్లిుంచడం

జరుగుతుంది. దీనిక రుస్సం రూ. 750/-లు చలిోంచవలస ఉంటుంది.
ఎం.ఎ. సంసకృత్ం: గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం నుండి డిగ్రీ కోరుులో సంసకృత్ం లేద్వ ఆధునినిక్
భ్యషను దిీత్తయ భ్యషగా అధ్యయనం చేస ఉండాలి లేద్వ త్త్ుమానమైన ఓరియంటల్ డిగ్రీ కోరుు క్లిగి
ఉండాలి. పై అర్హత్లు లేని వారిక అర్హత్ పరీక్ష నిర్ీహంచి ఎంప్తక్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిక రుస్సం




రూ. 750/-లు చలిోంచవలస ఉంటుంది.
ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం: గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం నుండి ఏదైనా డిగ్రీ చేస ఉండాలి.
ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం ఒక్ సంవత్ుర్ం కోరుు: గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం నుండి
బ్ద.స.జె. డిగ్రీ ఉండాలి.



ఎం.ఎ. ఇంగీోష్ లాంగేీజ్ టీచింగ్ (ఇ.ఎల్.ట్ట.) : గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం నుండి ఏదైనా డిగ్రీ
చేస ఉండాలి. ఇంగీోష్ ఒక్ పేపరుగా అధ్యయనం చేస ఉండాలి.





ఎం.ఎ. టూరిజం మేనేజ్ మంట్ : గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం నుండి ఏదైనా డిగ్రీ చేస ఉండాలి.
బ్ద.ఎ. సంగీత్ం : ఇంటరీమడియెట్ ఉత్తతరుణలై సంగీత్ంలో ఆసకత క్లిగి ఉండాలి.
బ్ద.ఎ. సుషల్ తెలుగు : ఇంటరీమడియెట్లో ఉత్తతరుణలై ఉండాలి.
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ప్త.జి. డిపోమా ఇన్ టెలివిజన్ జర్నలిజం : గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం నుండి ఏదైనా డిగ్రీ చేస
ఉండాలి.
ప్త.జి. డిపోమా ఇన్ జ్యయతిరాీస్సత : గురితంపు పందిన విశ్ీవిద్వయలయం నుండి ఏదైనా డిగ్రీ చేస ఉండాలి.
డిపోమా ఇన్ జ్యయతిషం : ఇంటరీమడియెట్లో ఉత్తతరుణలై ఉండాలి.
డిపోమా ఇన్ లైట్ మూయజిక్ట (లలిత్ సంగీత్ం) : చద్వడం, రాయడం వచిా ఉండాలి. లలిత్ సంగీత్ం పటో
ఆసకత క్లిగి ఉండాలి.
డిపోమా ఇన్ ఫిల్మ రైట్టంగ్ : ఎస.ఎస.స. ఉత్తతరుణలై ఉండాలి.
సరిాఫికెట్ కోరుు ఇన్ జ్యయతిషం : ఎస.ఎస.స. ఉత్తతరుణలై ఉండాలి.
సంగీత్ విశార్ద్ : ఈ కోరుు మొద్ట్ట సంవత్ుర్ంలో చేరే నాట్టక అభ్యరిు వయస్సు 12 సంవత్ురాలు నిండి
ఉండాలి.
సరిాఫికెట్ కోరుు ఇన్ మోడర్న్ తెలుగు : ఎస.ఎస.స. లేద్వ త్త్ుమాన పరీక్ష ఉత్తతరుణలై ఉండాలి. ఈ కోరుు
తెలుగు రాని వారి కోసం ము యంగా తెలుగు భ్యషేత్రుల ఉపయోగం కోసం ఉదేిశంచింది.
ప్రాథమిక్ సాుయి నుంచి ప్త.జి వర్క్క ఇంగీోష్ మీడియంలో చదివిన వారు కూడా ఈ కోరుులో ప్రవేశానిక
అరుహలు

గమనిక్: డిగ్రీ ప్రవేశార్హత్గా గల ప్త.జి. కోరుులక్క ఇపుట్టక ప్త.జి. క్లిగి ఉననవారు కూడా అరుహలే.
* * *
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4. కోర్ససల వివరాలు మరియు పరీక్ష ఫీజుల వివరాలు
కాలవయవధ, మాధ్యమం, ఫీజులు (ఒకోక సంవత్ురానిక)
క్రమ
సం య

1.

కోరుు పేరు

ప్త.జి. కోరుులు

కాలవయవధ

మాధ్యమం

మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం కోరుు ఫీజు
రూ.లలో

రెండవ సంవత్ుర్ం కోరుు ఫీజు
రూ.లలో

కోరుు ఫీజు

పరీక్ష ఫీజు

మొత్తం రూ.

కోరుు ఫీజు

పరీక్ష ఫీజు

మొత్తం రూ.

ఎం.ఎ. జ్యయతిషం

రెండు సంవత్ురాలు

తెమీ/ఇంమీ

4000/-

600/-

4600/-

3800/-

800/-

4600/-

ఎం.ఎ. తెలుగు

రెండు సంవత్ురాలు

-

4000/

600/-

4600/-

3800/-

800/-

4600/-

ఎం.ఎ. సంసకృత్ం

రెండు సంవత్ురాలు

తెమీ/ఇంమీ

4000/

600/-

4600/-

3800/-

800/-

4600/-

ఎం.ఎ. ఇ.ఎల్.ట్ట.

రెండు సంవత్ురాలు

-

4600/-

600/-

5200/-

4400/-

800/-

5200/-

ఎం.ఎ.టూరిజం

రెండు సంవత్ురాలు

తెమీ/ఇంమీ

4600/-

600/-

5200/-

4400/-

800/-

5200/-

ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం

రెండు సంవత్ురాలు

తెమీ

5600/-

600/-

6200/-

5400/-

800/-

6200/-

7.

ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం

ఒక్ సంవత్ుర్ం

తెమీ

4500/-

800/-

5300/-

---

---

---

8.

బ్ద.ఎ.క్రాణటక్ సంగీత్ం

నాలుగు సంవత్ురాలు

తెమీ/ఇంమీ

3600/-

600/-

4200/-

3600/-

4th year

4400/-

2.
3.
4.
5.
6.

డిగ్రీ కోరుులు

nd

(1, 2 &

800/-

rd

3 years)

9.

బ్ద.ఎ. సుషల్ తెలుగు

మూడు సంవత్ురాలు

-

2600/-

600/(1, 2

nd

years)

10

3200/-

2600/-

3rd year
800/-

3400/-

10.

11.
12.
13.
14.

ప్త.జి. డిపోమా కోరుులు
టెలివిజన్ జర్నలిజం

ఒక్ సంవత్ుర్ం

తెమీ/ఇంమీ

5200/-

800/-

6000/-

---

---

---

జ్యయతిరాీస్సత

ఒక్ సంవత్ుర్ం

తెమీ/ఇంమీ

4000/-

800/-

4800/-

---

---

---

లలిత్ సంగీత్ం

రెండు సంవత్ురాలు

తెమీ/ఇంమీ

3200/-

600/-

3800/-

3200/-

800/-

4000/-

సనిమా ర్చన

ఒక్ సంవత్ుర్ం

తెమీ/ఇంమీ

6200/-

800/-

7000/-

---

---

---

జ్యయతిషం

ఒక్ సంవత్ుర్ం

తెమీ/ఇంమీ

2600/-

800/-

3400/-

---

---

---

ఒక్ సంవత్ుర్ం

తెమీ/ఇంమీ

1600/-

800/-

2400/-

---

---

---

1st year to
5th year
600/800/-

2200/-

1600/-

6th year
800/-

2400/-

1900/-

---

---

---

డిపోమా కోరుులు

సరిాఫికెట్ కోరుులు

15.

జ్యయతిషం

16.

సంగీత్ విశార్ద్

ఆరు సంవత్ురాలు

తెమీ/ఇంమీ

1600/-

17.

ఆధునినిక్ తెలుగు

ఒక్ సంవత్ుర్ం

-

1100/-

గమనిక్ :

1. ప్త.జి. కోరుులోో ప్రవేశ్ం పందే ఇత్ర్ విశ్ీవిద్వయలయాల పరిధలోని విద్వయరుులు కోరుు ఫీజుతో పాటు అద్నంగా మైగ్రేషన్ పీజు రూ. 200/-లు చలిోంచవలస

2.
3.
4.
5.
6.

ఉంటుంది. అంతేగాక్ మైగ్రేషన్ సరిాఫికెట్ కూడా జత్చేయవలస ఉంటుంది.
విశ్ీవిద్వయలయం ఉద్యయగుల సంక్షేమ నిధ కోసం ప్రత్తసంవత్ుర్ం త్మ కోరుు ఫీజుతో పాటు అద్నంగా రూ.100/- చలిోంచాలి.
ఎం.ఎ. జ్యయతిషం, ఎం.ఎ. సంసకృత్ం, ఎం.ఎ. టూరిజం కోరుులక్క మాత్రమే కోరుు మటీరియల్ తెలుగు, ఇంగీోష్టలోో లభ్యమౌతుంది.
ఎం.ఎ. జ్యయతిషం కోరుుక్క మాత్రం అనుసంధాన త్ర్గతులు తెలుగు, ఇంగీోష్ట మాధ్యమాలోో ఉంట్టయి.
పోస్సా క్వరుో, సాాంపులు, ఐ.డి. కారుె కోసం రూ. 100/అభ్యరుులు పై ఫీజులక్క సంబంధంచి ఒక డి.డి.ని సమరిుంచాలి.
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5. పాఠ్ా సామగ్రి మరియు పేపరల వివరాలు (కాలపరిమితి)
5.1. ఎం.ఎ. జ్యయతిషం (రెండు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం : (మారుకలు : 500)
పేపర్-1: జ్యయతిషం చరిత్ర, గోళ ప్రాథమిక్ విషయాలు
పేపర్-2: జ్యయతిష శాస్త్ర ప్రాథమికాంశాలు
పేపర్-3: ఫలనిరూపణ
పేపర్-4: వాస్సత శాస్త్రం
పేపర్-5: వైద్య జ్యయతిషం –జాత్క్ చంద్రిక్
రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 500)
పేపర్-6: ముహూర్తం, ప్రశ్న, గోచార్ం
పేపర్-7: తాజక్ం/ పాశాాత్య పద్ధతులు
పేపర్-8: అషాక్వరుు-షడబలాలు
పేపర్-9: సంహత్లు
పేపర్-10 : అధ్యయన పత్రం, వైవా (ఎంప్తక్చేస్సక్కనన అంశానిక సంబంధంచి 15 మంది జాత్కాలు సక్రించి
విశేోషణ చేయవలస ఉంటుంది.)

5.2. ఎం.ఎ. తెలుగు (రెండు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం : (మారుకలు : 500)
పేపర్-1: ప్రాచీన కావాయలు
పేపర్-2: వాయక్ర్ణాలు
పేపర్-3: ఛంద్యర్స సీరూపాలు
పేపర్-4: సాహత్య చరిత్ర
పేపర్-5: సంసకృత్ం
రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 500)
పేపర్-6: ఆధునినిక్ క్విత్ీం
పేపర్-7: సాహత్య విమర్శ
పేపర్-8: భ్యషాచరిత్ర-భ్యషాశాస్త్రం
పేపర్-9: రూపక్ సాహత్యం
పేపర్-10: వచన వాఙ్మయం

5.3. ఎం.ఎ. సంసకృత్ం (రెండు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం : (మారుకలు : 400)
పేపర్-1: పద్య, గద్య కావాయలు
పేపర్-2: సంసకృత్ నాటక్ం
పేపర్-3: వాయక్ర్ణం - ఛంద్స్సు
పేపర్-4: లౌకక్ సంసకృత్ సాహత్య చరిత్ర
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రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 400)
పేపర్-5: అలంకార్ శాస్త్రం
పేపర్-6: ద్వర్శనిక్ ప్రక్ర్ణ గ్రంథాలు
పేపర్-7: వైదిక్ పాఠాయంశాలు
పేపర్-8: అనువాద్ం, నిబంధ్ము, పత్రాదిలే నము

5.4. ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం (రెండు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం : (మారుకలు : 600)
పేపర్-1: క్మూయనికషన్ సద్వధంత్ పరిచయం, పత్రిక్ల చరిత్ర
పేపర్-2: ఎడిట్టంగ్, మీడియా చట్టాలు
పేపర్-3: రిపోరిాంగ్, ఫీచర్, సంపాద్కీయ ర్చన
పేపర్-4: తెలుగు భ్యషా నిరామణం, శైలి
పేపర్-5: రేడియో, టెలివిజన్, సనిమా
పేపర్-6: అసైన్ మంట్ు
రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 600)
పేపర్-7: అడీర్ాయిజింగ్ : సద్వధంత్ం, ఆచర్ణ
పేపర్-8: ప్రజాసంబంధాలు
పేపర్-9: క్మూయనికషన్ పరిశోధ్న
పేపర్-10: అభివృదిధ క్మూయనికషన్
పేపర్-11 : ఇనురేమషన్ టెకానలజీ- క్మూయనికషన్ టెకానలజీ: కొత్తత్ర్ం మీడియా
పేపర్-12 : అసైన్ మంట్ు

5.5. ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం (ఒక్ సంవత్ుర్ం కోరుు) (మారుకలు : 600)
పేపర్-1: క్మూయనికషన్ పరిశోధ్న రీసర్ా
పేపర్-2: డెవలప్మంట్ క్మూయనికషన్
పేపర్-3: ఇనురేమషన్ టెకానలజీ – క్మూయనికషన్ టెకానలజీ: కొత్తత్ర్ం మీడియా
పేపర్-4: తెలుగు భ్యష, నిరామణం, శైలి
పేపర్-5: ప్రాజెక్కా రిపోరుా (Dissertation)
పేపర్-6: అసైన్మంట్ు
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5.6. M.A. ELT (English Language Teaching) (Two Years)
First Year : (Marks : 400)
Paper-1: Phonetics
Paper-2: Applied Linguistics
Paper-3: Introduction to English Literature
Paper-4: Introduction to English Language Teaching
Second Year : (Marks : 400)
Paper-5: English Literature and thought
Paper-6: Literary criticism and theory
Paper-7: English language teaching: Approaches & Methods
Paper-8: English Language teaching: Material production & testing

5.7. ఎం.ఎ. టూరిజం మేనేజ్మంట్ (రెండు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం : (మారుకలు : 400)
పేపర్-1: పరాయటక్ సద్వధంతాలు-ఆచర్ణ
పేపర్-2: భ్యర్త్తయ సంసకృతి-వార్సత్ీం
పేపర్-3: పరాయటక్ భూగోళం
పేపర్-4: పరాయటక్ ఉత్ుతుతలు
రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 400)
పేపర్-5: పరాయటక్ చట్టాలు - నిబంధ్నలు
పేపర్-6: టూరిస్సా గైడుో – పరాయటక్ సవలు
పేపర్-7: పరాయటక్ విధానం - ప్రణాళిక్
పేపర్-8: ప్రయాణ సంసుల యాజమానయం & వినియోగద్వరుని ప్రవర్తన

5.8. బ్ద.ఎ. సంగీత్ం (నాలుగు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం : (మారుకలు : 550)
పార్ా-I: పేపర్-1: ఇంగీోష్
పేపర్-2: తెలుగు/సంసకృత్ం/హందీ
పేపర్-3: భ్యర్త్తయ సంసకృతి-వార్సత్ీం
పార్ా-II:పేపర్-1: సంగీత్ పరిచయం (థియరీ)
పేపర్-2: క్లున సంగీత్ం (ప్రాయోగిక్ం)
పేపర్-3: క్లున సంగీత్ం సీర్క్లున (ప్రాయోగిక్ం)
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రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 550)
పార్ా-I: పేపర్-1: ఇంగీోష్
పేపర్-2: తెలుగు/సంసకృత్ం/హందీ
పేపర్-3: పరాయవర్ణ శాస్త్రం
పార్ా-II:పేపర్-4: సంగీత్ం-వివిధ్ అంశాలు (థియరీ)
పేపర్-5: క్లున సంగీత్ం -1: ఆలాపన, సీర్క్లున (ప్రాయోగిక్ం)
పేపర్-6: క్లున సంగీత్ం -2: ఆలాపన, సీర్క్లున (ప్రాయోగిక్ం)
మూడవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 600)
పేపర్-7: వాగేుయకారుల ర్చనలు, లక్షణ గ్రంథాలు (థియరీ)
పేపర్-8: మనోధ్ర్మ సంగీత్ం (థియరీ)
పేపర్-9: క్ృతులు-రాగాలాపన-సీర్క్లున (ప్రాకాక్ల్)
పేపర్-10: వివిధ్ సంగీత్ ర్చనలు (ప్రాకాక్ల్)
పేపర్-11: సంగీత్ ఆలాపనలు – వివిధ్ వాగేుయకార్ ర్చనలు (ప్రాకాక్ల్)
పేపర్-12: సంగీత్ క్చేరి – సద్వధంత్ వాయసం (ప్రాకాక్ల్)
నాలువ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 600)
పేపర్-13: రాగలక్షణాలు, ర్చనా లక్షణాలు, వాగేుయకారులు-జీవిత్ చరిత్రలు (థియరీ)
పేపర్-14: క్రాణటక్-హందుసాునీ సంగీత్ం తులనాత్మక్ అధ్యయనం, సమకాల్లన సంగీత్ం, సంగీత్ ఛంద్స్సు (థియరీ)
పేపర్-15: సమగ్ర రాగాలాపన, నెర్వు, సీర్క్లున -1 (ప్రాయోగిక్ం)
పేపర్-16: సమగ్ర రాగాలాపన, నెర్వు, సీర్క్లున -2 (ప్రాయోగిక్ం)
పేపర్-17: రాగం-తానం-పలోవి-నెర్వల్-సీర్క్లున (ప్రాయోగిక్ం)
పేపర్-18: సంగీత్ క్చేరి – (ప్రాయోగిక్ం)

5.9. బ్ద.ఎ. సుషల్ తెలుగు (మూడు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం : (మారుకలు : 550)
పార్ా-I: పేపర్-1: ఇంగీోష్
పేపర్-2: తెలుగు/సంసకృత్ం/హందీ
పేపర్-3: భ్యర్త్తయ సంసకృతి-వార్సత్ీం
పార్ా-II:పేపర్-1: తెలుగు భ్యషా వికాసం – చారిత్రక్ విశేోషణ
పేపర్-2: తెలుగు సాహత్య వికాసం (ప్రాచీన యుగం నుండి మధ్యయుగ ఆర్ంభ్ద్శ్ వర్క్క)
పేపర్-3: ఆంధ్రుల చరిత్ర – సంసకృతి
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రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 550)
పార్ా-I: పేపర్-1: ఇంగీోష్
పేపర్-2: తెలుగు/సంసకృత్ం/హందీ
పేపర్-3: పరాయవర్ణ శాస్త్రం
పార్ా-II:పేపర్-4: తెలుగు భ్యషా వికాసం – వర్ణనాత్మక్ విశేోషణ
పేపర్-5: తెలుగు సాహత్య వికాసం (విజయనగర్ యుగం నుండి ఆధునినిక్ యుగ ప్రార్ంభ్ం వర్క్క)
పేపర్-6: భ్యర్త్దేశ్ చరిత్ర – సంసకృతి
మూడవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 600)
పేపర్-7: సంప్రద్వయిక్ తెలుగు విజాానం
పేపర్-8: ఆధునినిక్ క్విత్ీం - కావయసద్వధంతాలు
పేపర్-9: ప్రపంచ చరిత్ర - సంసకృతి
పేపర్-10: నవల, నాటక్ వికాసం
పేపర్-11: ఆధునినిక్ తెలుగు భ్యష
పేపర్-12: సంసకృత్ం
మినహాయింపు: బ్ద.ఎ.క్రాణటక్ సంగీత్ం/బ్ద.ఎ.సుషల్ తెలుగు కోరుులోో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులు అంత్క్కముందే
బ్ద.ఎ./బ్ద.కాం/బ్ద.ఎస్వు పాసై ఉననటోయితే వారు పార్ా-I లోని పేపరుో మర్లా చద్వవలసన అవసర్ం లేదు. వారిిక్
పరీక్షలోో వీరిక పార్ా-I పేపర్ో నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.

5.10. ప్త.జి. డిపోమా ఇన్ టెలివిజన్ జర్నలిజం (మారుకలు : 500) (ఒక్ సంవత్ుర్ం)
పేపర్-1: టెలివిజన్ చరిత్ర
పేపర్-2: టెలివిజన్ రిపోరిాంగ్
పేపర్-3: టెలివిజన్ స్క్కిప్ా ర్చన
పేపర్-4: టెలివిజన్ ప్రొడక్షన్
పేపర్-5: ప్రాజెక్టా (8 నిముషాల నిడివిక్ల డాక్కయమంటరీ నూయస ఫీచర్)

5.11. ప్త.జి. డిపోమా ఇన్ జ్యయతిరాీస్సత (మారుకలు : 400) (ఒక్ సంవత్ుర్ం)
పేపర్-1: వాస్సతశాస్త్రం – ఆధునినిక్ నిరామణ శలుం (ఆరికటెక్ార్)
పేపర్-2: ఆధునినిక్ వాస్సత క్ళ (వాస్సత బేసక్ట ఆరికటెక్ార్ అండ్ ఇంజనీరింగ్)
పేపర్-3: జ్యయతిషశాస్త్రం-ప్రాథమిక్ అంశాలు
పేపర్-4: దేవాలయ వాస్సత - శలురీతులు
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5.12. డిపోమా ఇన్ జ్యయతిషం (మారుకలు: 300) (ఒక్ సంవత్ుర్ం)
పేపర్-1: గోళ విజాానం, ప్రాచయ, పాశాాత్య పద్ధతులు
పేపర్-2: ముహూర్తం – గోచార్ం - శాంతిప్రక్రియలు
పేపర్-3: వాస్సత-ప్రశ్న-వైద్యజ్యయతిషం

5.13. డిపోమా ఇన్ లైట్ మూయజిక్ట (లలిత్ సంగీత్ం) (రెండు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 200)
పేపర్-1: సద్వధంత్ం (థియరీ)
పేపర్-2: ప్రాయోగిక్ం (ప్రాకాక్ల్)
రెండవ సంవత్ుర్ం (మారుకలు : 300)
పేపర్-1: సద్వధంత్ం (థియరీ)
పేపర్-2: ప్రాయోగిక్ం (ప్రాకాక్ల్)
పేపర్-3: ప్రాయోగిక్ం (వాద్యపరిక్రాలతో)

5.14. డిపోమా ఇన్ ఫిల్మ రైట్టంగ్ (మారుకలు : 300) (ఒక్ సంవత్ుర్ం)
పేపర్-1: ఫిల్మ స్క్కిప్ా రైట్టంగ్ - ఫండమంటల్ు
పేపర్-2: రైటర్- స్క్కిన్ పేో
పేపర్-3: ఫిల్మ స్క్కిప్ా రైట్టంగ్ – ప్రాకాక్ల్ు

5.15. సరిాఫికెట్ కోర్ు ఇన్ జ్యయతిషం (మారుకలు : 200) (ఒక్ సంవత్ుర్ం)
పేపర్-1: జ్యయతిషశాస్త్రం-ప్రాథమిక్ అంశాలు – సీరూప సీభ్యవాలు
పేపర్-2: జ్యయతిషశాస్త్రం – ఫలనిర్ణయ విధానాలు
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5.16. సంగీత్ విశార్ద్ (ఆరు సంవత్ురాలు)
మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-1: లక్షణం (సద్వధంత్ం)
పేపర్-2: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

రెండవ సంవత్ుర్ం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-3: లక్షణం (సద్వధంత్ం)
పేపర్-4: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

మూడవ సంవత్ుర్ం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-5: లక్షణం (సద్వధంత్ం)
పేపర్-6: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

నాలువ సంవత్ుర్ం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-7: లక్షణం (సద్వధంత్ం)
పేపర్-8: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

ఐద్వ సంవత్ుర్ం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-9: లక్షణం (సద్వధంత్ం)
పేపర్-10: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

ఆర్వ సంవత్ుర్ం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-11: లక్షణం (సద్వధంత్ం)
పేపర్-12: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

5.17. సరిాఫికెట్ కోర్ు ఇన్ మోడర్న్ తెలుగు (CCMT) (మారుకలు : 200) (ఒక్ సంవత్ుర్ం)
పేపర్-1: భ్యషాభ్యసనం -1
పేపర్-2: భ్యషాభ్యసనం -2
పేపర్-3: మౌఖిక్ పరీక్ష
* * *

పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయానిక సమరిుంచే ప్రవేశ్ ద్ర్ఖాస్సత ఫారాలను, వారిిక్ పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత

ఫారాలను ఇంట్టవద్ినే నింప్త నిరేిశంచిన ఫీజును డి.డి.రూపంలో త్తస అవసర్మైన సరిాఫికెట్ు జత్చేస
దూర్విద్వయకంద్రంలో ఆఫీస పనివేళలోో సాయంత్రం 4.00 గంటల లోపు నేరుగా సమరిుంచవలస ఉంటుంది.

వారిిక్ పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత ఫారానిన భ్విషయతుత అవసరాలకోసం రెండు మూడు కాపీలు జిరాక్టు త్తయించి భ్ద్రపర్చుకోండి.
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6. అనుసేంధాన త్రగతులు (కాేంటాకుు కాలస్తలు)

2017-18 విద్వయ సంవత్ుర్ంలో వివిధ్ కోరుులోో కొత్తగా ప్రవేశ్ం పందిన విద్వయరుులక్క 02.8.2018

నుండి 11.8.2018వ తేదీ వర్క్క, దిీత్తయ సంవత్ుర్ం, ఆ పై సంవత్ురాల విద్వయరుులక్క 02.01.2019 నుంచి
11.01.2019వ తేది వర్క్క,

ప్రతి సంవత్ుర్ం ఇత్ర్ కోరుుల విద్వయరుులక్క జనవరి/ఫిబ్రవరి మాసాలోో

అనుసంధాన త్ర్గతులు నిర్ీహంచబడతాయి. అనుసంధాన త్ర్గతులు హైద్రాబాదులో జరుగుతాయి.
ప్రాయోగిక్ నైపుణాయలు పెంచడం, అభ్యయసన విధాన పు వగతిని అంచనా వేయడం, ప్రాజెక్కా రిపోరుాల త్యారీ,
అసైనెమంటుో రాస విధానం తెలియజేయడం వంట్ట బహుళ ప్రయోజనాలు చేకూరేా ఈ అనుసంధాన త్ర్గతులు
విద్వయరుులక్క ఉపయోగక్ర్ంగా ఉంట్టయి.

అనుసంధాన త్ర్గతుల నిర్ీహణక్క సంబంధంచిన సమాచార్ం వారాతపత్రిక్లు, ఎలకాానిక్ట మీడియా

ద్వీరా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. విశ్ీవిద్వయలయం వెబ్ సైటోో కూడా వివరాలు అందుబాటులో ఉంట్టయి.

వయకతగత్ంగా విద్వయరుులక్క అనుసంధాన త్ర్గతులక్క సంబంధంచిన సమాచార్ం పంపడం జర్గదు.
ఫోన్ ద్వీరాకూడా కాంట్టక్కా త్ర్గతుల నిర్ీహణ తేదిలు తెలుస్సకోవచుా.

విద్వయరుులు ప్రవేశ్ సమయంలోనే కోరుు ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు ఒకసారి చలిోంచాలి.

రెండవ సంవత్ుర్ం మరియు త్దుపరి సంవత్ురాల కోరుు ఫీజులు మరియు పరీక్ష ఫీజులు మొద్ట్ట

సంవత్ుర్ం వారిిక్ పరీక్షలు అయిన వెంటనే చలిోంచాలి. రెండేళ్ళు పై బడిన కోరుులవారు వారిిక్ పరీక్షలు కాగానే
త్దుపరి ఏడాది కోరుు ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు చలిోంచాలి.

7. అసైనమేంట్సస / ప్రతిసపేందన పరాలులు / డాకుామేంటరీ సి.డి. / ప్రాజెకుు రిపోర్సు
(1) ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం రెండు సంవత్ురాల కోరుు విద్వయరుులు వారి కోరుులో భ్యగంగా
వంద్ మారుకల కోసం అసైన్మంట్ు సమరిుంచాలి. మొద్ట్ట/రెండవ సంవత్ుర్ం జూన్ 30,
2018/ జూన్ 30, 2019 లోగా వీట్టని దూర్విద్వయకంద్రంలో సమరిుంచాలి. అదే విధ్ంగా
ఎం.ఎ. క్మూయనికషన్, జర్నలిజం ఒక్ సంవత్ుర్ం కోరుు కోసం జూన్ 30, 2018 లోగా వీట్టని
దూర్విద్వయకంద్రంలో సమరిుంచాలి.

(2) స.స.ఎం.ట్ట. విద్వయరుులు వారిిక్ పరీక్ష్యర్హత్ కోసం జూన్ 30, 2018లోగా ప్రతిసుంద్న పత్రాలు
(రెసాున్ు షీట్ు) సమరిుంచాలి.

(3) ప్త.జి. డిపోమా ఇన్ టెలివిజన్ జర్నలిజం విద్వయరుులు త్మ డాక్కయమంటరీ స.డి.ని జులై 31, 2018
లోగా సమరిుంచాలి.

(4) ఎం.ఎ. జ్యయతిషం రెండవ సంవత్ుర్ం విద్వయరుులు త్మ ప్రాజెక్కా రిపోరుాను జులై 31, 2019 లోగా
దూర్విద్వయకంద్రానిక అందేవిధ్ంగా పంపాలి. ప్రాజెక్కా రిపోరుా 50 మారుకలక్క, మౌఖిక్ పరీక్ష 50
మారుకలక్క ఉంటుంది. మౌఖిక్ పరీక్ష మాత్రం వారిిక్ పరీక్షల చివరి తేదీన ఉంటుంది.

(5) పైన తెలియజేసన తేదీలలోపు సంబంధత్ అసైన్మంట్ు/ప్రతిసుంద్న పత్రాలు/డాక్కయమంటరీ

స.డి./ప్రాజెక్కా రిపోరుా పంపని అభ్యరుులక్క హాల్ ట్టకెటుో పంపడంగానీ, పరీక్షలక్క అనుమతించడం
గానీ జర్గదు.
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8. మూల్ాేంకనేం, ఉత్తురత్
ణ శ్రేణుల వివరాలు
కోరుు పూర్తయిన త్దుపరి సాధంచిన మొత్తం మారుకల ఆధార్ంగా ఈ కంది విధ్ంగా శ్రేణులు ఇవీడం
జరుగుతుంది. శ్రేణులు ఇచేాటపుుడు బాయక్ట లాగ్ ద్వీరాగానీ, మరుగుద్ల ద్వీరాగానీ పరీక్షలు రాస ఉత్తతరుణలైన
విద్వయరుుల మారుకలు శ్రేణులక్క పరిగణించబడవు.
ప్త.జి. కోరుులు

డిగ్రీ, డిపోమా, సరిాఫికెట్ కోరుులు

1. డిసాంక్షన్ – 70 శాత్ం ఆ పైన

1. డిసాంక్షన్ – 70 శాత్ం ఆ పైన

2. ప్రథమశ్రేణి – 60 నుండి 70 శాత్ం లోపు

2. ప్రథమ శ్రేణి – 60 నుండి 70 శాత్ం లోపు

3. దిీత్తయశ్రేణి – 50 నుండి 60 శాత్ం లోపు

3. దిీత్తయ శ్రేణి – 50 నుండి 60 శాత్ం లోపు

4. సామానయశ్రేణి – 40 నుండి 50 శాత్ం లోపు

4. సామానయశ్రేణి – 35 నుండి 50 శాత్ం లోపు

5. 40 శాత్ం క్ంటే త్క్కకవ అయితే ఉత్తతర్ణత్

5. 35 శాత్ం క్ంటే త్క్కకవ అయితే ఉత్తతర్ణత్

పంద్క్పోవడం

పంద్క్పోవడం

9. మర్సగుదల పరీక్షలు
అ) పేపరువారీ మరుగుద్ల
 ఒక్క పేపరులో లేద్వ మొత్తం పేపర్ోలో పేపరు వారీ మరుగుద్లక్క అనుమతించడం జరుగుతుంది.
అయితే వీరు మొద్ట్ట అటెంప్ా లోనే త్మబాయచ్లో త్మతో పాటు చేరిన విద్వయరుులక్క
విశ్ీవిద్వయలయం పరీక్షలు నిర్ీహంచినపుుడు పరీక్ష రాస పాసై ఉండాలి.
 ప్రథమ సంవత్ురానిక ఒక్సారి, దిీత్తయ సంవత్ురానిక ఒక్సారి వెంటనే వచేా వారిిక్ పరీక్షలోో
మాత్రమే పేపరువారీ మరుగుద్లక్క అనుమతించడం జరుగుతుంది.
 ప్రథమ సంవత్ుర్ంలో గాని దిీత్తయ సంవత్ుర్ంలో గాని మరుగుద్ల పరీక్షలు రాయాలనుక్కనే
అభ్యరుులు త్రువాత్ వెంటనే వచేా పరీక్షలోో త్రువాతి బాయచ్ విద్వయరుులక్క విశ్ీవిద్వయలయం పరీక్షలు
నిర్ీహంచినపుడు మరుగుద్ల కోసం పరీక్ష రాయవలస ఉంటుంది. విద్వయరిు ప్రథమ లేద్వ దిీత్తయ
సంవత్ుర్ం వారిిక్ పరీక్షలోో మొద్ట్ట అటెంప్ా లోనే ఒక్ట్ట లేద్వ రెండు మూడు పేపర్ోలో మాత్రమే
పాసైనపుట్టకీ త్రువాత్ వెంటనే వచేా పరీక్షలోో బాయక్ట లాగ్ (ఫెయిల్ అయిన పేపరుో) పేపర్ోతోపాటు
పేపరువారీ మరుగుద్ల రాస్సకోవచుా. బాయక్ట లాగ్ పేపరుో పాసైన త్రువాత్ ఆ పాసైన బాయక్ట లాగ్
పేపర్ోక్క మరుగుద్ల రాస్సకోవడం వీలుపడదు. బాయక్ట లాగ్ పేపర్ోక్క, మరుగుద్ల రాస పేపర్ోక్క
వేరేీరుగా ద్ర్ఖాస్సత ఫారాలు సమరిుంచాలి.
 పేపరువారీ మరుగుద్లక్క హాజర్య్యయ అభ్యరుులు రెండు పరీక్షలోో ఎక్కకవ మారుకలు సాధంచిన
పరీక్షను డివిజన్ అవారుె కోసం ఎంచుక్కనే అవకాశ్ం ఉంటుంది.
నోటు : బాయక్ట లాగ్ అనగా పరీక్షలక్క నమోదు చేస్సకొని ఒక్ట్ట లేద్వ అంత్క్నాన ఎక్కకవ పేపర్ోలో

పరీక్షక్క హాజరు కాక్పోవడం, లేద్వ ఫెయిల్ కావడం, లేద్వ త్మ బాయచ్ విద్వయరుులతో పాటు పరీక్షలక్క
నమోదు చేస్సకోక్పోవడం.
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ఆ) సమిష్టా మరుగుద్ల :

ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాలలో పేపరువారీ మరుగుద్లక్క అనిన అవకాశాలు పూర్తయిన అభ్యరుులు

కంది నిబంధ్నలక్క లోబడి మొత్తంగా మరుగుద్ల కోసం పరీక్షలు రాస్సకోవడానిక అనుమతి పంద్వచుా.

 పేపరువారీ కాక్కండా మొత్తం పరీక్షలక్క హాజర్య్యయ అభ్యరుులను మాత్రమే సమిష్టా మరుగుద్లక్క

అనుమతించడం జరుగుతుంది. ప్రథమ లేద్వ దిీత్తయ సంవత్ురాలక్క గాని, ప్రథమ, దిీత్తయ
సంవత్ురాలక్క క్లిప్త గాని సమిష్టా మరుగుద్లక్క హాజరు కావచుా. వీరు పరీక్షలక్క హాజర్య్యయ
సమయంలో ఏ సలబస,

ఏ పరీక్ష విధానం అమలులో ఉంటుంద్య ద్వని ప్రకార్మే మరుగుద్ల

పరీక్షలు రాయవలస ఉంటుంది.

 ప్రథమ లేద్వ దిీత్తయ సంవత్ురాలలో లేద్వ ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాలలో క్లిప్త సమిష్టా

మరుగుద్లకోసం పరీక్షలక్క హాజర్య్యయ అభ్యరుులు గత్ంలో (తొలిసారి) అనిన పేపరుో రాస పాసైన
వారు, మళ్ళు (రెండవ సారి) అనిన పేపరుో మరుగుద్లకోసం రాస పాసైన సంద్ర్భంలో తొలిసారి లేద్వ

రెండవ సారి రాసన పరీక్షలలో దేనిలో ఎక్కకవ మారుకలు వసత ఆ పరీక్ష మారుకలు మాత్రమే ఎంప్తక్
చేస్సకోవాలి.

అంతేగానీ

రెండు

పరీక్షలలో

పేపరు

(ఒకొకక్క పేపరును) పేపర్ోను ఎంచుక్కనే వీలు ఉండదు.

వారీగా

బాగా

మారుకలు

వచిాన

 ప్రథమ లేద్వ దిీత్తయ సంవత్ురాలలో లేద్వ ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాలలో క్లిప్త సమిష్టా
మరుగుద్ల కోసం ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాలలో ఒకోక సంవత్ురానిక రెండు అవకాశాల చొపుున

మాత్రమే అనుమతించడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాల పరీక్షలు రాస
పాసైన త్రువాతి నాలుగు సంవత్ురాల కాలంలో మాత్రమే అనుమతించడం జరుగుతుంది.

 పైన పేర్కకనన రెండు విధానాలలో మరుగుద్ల పరీక్షలు రాసన విద్వయరుులు డిసాంక్షన్ కోసం గాని,
మడల్ు కోసం గాని బహుమతుల కోసం గాని, మరిట్ సరిాఫికెటో కోసం గాని అరుహలు కారు.

10. పరీక్షాకేంద్రేం కటాయేంపు
పరీక్షలు హైద్రాబాద్ మరియు రాజమండ్రి ప్రాంగణాలలో నిర్ీహంచబడతాయి. విద్వయరుులు ప్రవేశ్
ద్ర్ఖాస్సతలో తెలియపర్చిన చిరునామా ఆధార్ంగా ఆ చిరునామాక్క ద్గుర్గా ఉనన పరీక్ష్యకంద్రానిన కట్టయింపు
చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్వేళ ప్రవేశ్ ద్ర్ఖాస్సతలో చూప్తంచిన చిరునామాలో ఏమైనా మారుు ఉననటోయితే
చిరునామా మారుును దూర్విద్వయకంద్రంలో ముందుగా నమోదు చేస్సకోవలస ఉంటుంది.

11. పునఃప్రవేశేం
ఈ విశ్ీవిద్వయలయంలో గాని మరే ఇత్ర్ విశ్ీవిద్వయలయంలోగాని రెగుయలర్ గా లేద్వ దూర్విద్య ద్వీరా
ఒక్ కోరుు చేసన అభ్యరుులు తిరిగి అదే కోరుులో ప్రవేశ్ం పంద్డానిక అరుహలు కారు.

12. ఒక సమయేంలో రేండు కోర్ససలలో నమోదు
దూర్విద్వయకంద్రం నిర్ీహంచే కోరుులలో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులు ఈ విశ్ీవిద్వయలయంలో లేద్వ మరే
ఇత్ర్ విశ్ీవిద్వయలయంతో క్లుపుని ఒక సమయంలో రెండు కోరుులో నమోదు చేస్సకోవడంగాని, ఒక సమయంలో
రెండు పరీక్షలక్క నమోదు చేస్సకోవడంగాని నిబంధ్నలక్క విరుద్ధం. అయితే త్క్కకవ వయవధ కోరుులు అనగా ఒక్
సంవత్ుర్ం కాల వయవధ గల సరిాఫికెట్, డిపోమా, ప్త.జి. డిపోమా వంట్ట కోరుులు డిగ్రీ, ప్త.జి. వంట్ట కోరుులతో
క్లిప్త చయయవచుా.
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13. కోర్ససలో తిరిగి నమోదు చేస్తకోవడేం
దూర్విద్వయకంద్రం నిర్ీహస్సతనన కోరుులలో చేరే విద్వయరుులు కోరుు కాలవయవధక రెట్టాంపు కాలంలోగా

కోరుు పూరిత చేస్సకోవలస ఉంటుంది. అనగా రెండు సంవత్ురాల పోసా గ్రాడుయయ్యషన్

కోరుు నాలుగు

సంవత్ురాలలోగా పూరిత చేస్సకోవాలి. రెట్టాంపు కాలంలోగా కోరుు పూరిత చేస్సకోని విద్వయరుులు ఐద్వ సంవత్ుర్ంలో
రీ రిజిసాషన్ చేస్సకోవలస ఉంటుంది. ఇందుక్క సంబంధంచిన విధ విధానాలు కంది విధ్ంగా ఉంట్టయి.

1. రెట్టాంపు కాలంలో ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాల పరీక్షలక్క నమోదు చేస్సకొని పరీక్షలు రాయని

పక్షంలో లేద్వ కొనిన పేపర్ోలో ఫెయిల్ అయిన పక్షంలో లేద్వ సమిష్టా మరుగుద్ల పరీక్షలు

రాయద్లచిన పక్షంలో ఐద్వ సంవత్ుర్ంలో కోరుు రెనుయవల్ ఫీజు రూ. 500/-లు, సంబంధత్
పరీక్ష ఫీజులు చలిోంచి పరీక్షలు రాస్సకోవచుా.

2. రెట్టాంపు కాలంలో ప్రథమ సంవత్ుర్ం పరీక్షలక్క మాత్రం నమోదు చేస్సకొని పరీక్షలు

రాయక్పోయినా లేద్వ ఫెయిల్ అయినా లేద్వ ఉత్తతరుణలైన పక్షంలో ఐద్వ సంవత్ుర్ంలో ప్రథమ,
దిీత్తయ సంవత్ురాలలో ఏదైనా ఒక్ద్వనిక గానీ, ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాలు రెండింట్టక క్లిప్త

గానీ అనిన పేపర్ోక్క లేద్వ కొనిన పేపర్ోక్క పరీక్షలు రాస్సకోవచుా. ఈ విద్వయరిు కంది ఫీజులు
చలిోంచవలస ఉంటుంది.
అ)

రెండవ సంవత్ుర్ం కోరుు ఫీజు (గత్ంలో చలిోంచని పక్షంలో) అపరాధ్ రుస్సంతో

ఆ)

ఐద్వ సంవత్ుర్ం కోరుు రెనుయవల్ ఫీజు రూ. 500/-లు.

ఇ)

చలిోంచాలి.

దిీత్తయ సంవత్ుర్ం పరీక్ష రీ-రిజిసాషన్ ఫీజు రూ. 1000/-లు

ఈ) సంబంధత్ పరీక్ష ఫీజు (ఆలసయ రుస్సములు కూడా వరితసాతయి)

3. కోరుు రెట్టాంపు కాలంలో ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాల పరీక్షలలో దేనికీ నమోదు చేస్సకోని పక్షంలో

ఐద్వ సంవత్ుర్ంలో ఈ కంద్ తెలిప్తన ఫీజులు చలిోంచి ప్రథమ సంవత్ుర్ం పరీక్షలు మాత్రం
రాస్సకోవడానిక అనుమతి పంద్వచుా.

అ) ఐద్వ సంవత్ుర్ం కోరుు రెనుయవల్ ఫీజు రూ. 500/-లు
ఆ) పరీక్ష రీ-రిజిసాషన్ ఫీజు రూ. 1000/-లు

ఇ) సంబంధత్ పరీక్ష ఫీజు (ఆలసయ రుస్సములు కూడా వరితసాతయి)

ఈ విద్వయరిు త్దుపరి సంవత్ుర్ంలో రెండవ సంవత్ుర్ం కోరుు ఫీజుతో పాటు రూ. 500/-లు రెనుయవల్
ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు చలిోంచి, దిీత్తయ సంవత్ుర్ం పరీక్షలు రాస్సకోవచుా.

14. ద్విత్తయ సేంవత్సరేంలోకి ప్రమోట్స కావడేం
ప్రథమ సంవత్ుర్ం పరీక్షలక్క నమోదు చేస్సక్కనన విద్వయరుులు మాత్రం వారు పరీక్షలు రాసన లేద్వ ఏవైనా
కార్ణాల చేత్ పరీక్షలు రాయక్పోయినపుట్టకీ రెండవ సంవత్ుర్ంలోక ప్రమోట్ అవుతారు. రెండవ
సంవత్ుర్ంలోక ప్రమోట్ కాని విద్వయరుులు ఒకసారి ప్రథమ, దిీత్తయ సంవత్ురాల పరీక్షలు రాయడం వీలుపడదు.
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15. ప్రాేంత్తయ కేంద్రాలు
దూర్విద్వయకంద్రం ఈ కంది ప్రదేశాలలో ప్రాంత్తయ కంద్రాలను క్లిగి ఉంది.
సాహత్యపీఠ్ం, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం, బొమూమరు, రాజమండ్రి – 533 124,
ఫోన్ నెం. 0883-2419322

16. వారిిక పరీక్షలకు నమోదు, దరఖాస్తు ఫారేం సమరిపేంచే విధానేం
పోసా గ్రాడుయయ్యట్ పరీక్షలక్క హాజర్య్యయ అభ్యరుులు మొద్ట ప్రథమ సంవత్ుర్ం పరీక్షలక్క నమోదు
చేస్సకోవాలి. గడిచిన సంవత్ురాలలో ప్రథమ సంవత్ుర్ం పరీక్షలక్క నమోదు చేస్సకోక్కండా ప్రథమ, దిీత్తయ
సంవత్ుర్ం పరీక్షలు రెండింట్టకీ ఒకసారి నమోదు చేస్సకోవడం వీలుపడదు.
వారిిక్ పరీక్షలు సాధార్ణంగా

అకోాబరు/నవంబర్ నెలలోో జరుగుతాయి. సప్తోమంటరీ పరీక్షలు

నిర్ీహంచబడవు.
దూర్విద్వయకంద్రం నిర్ీహంచే కోరుులక్క సంబంధంచిన వారిిక్ పరీక్షలు విశ్ీవిద్వయలయం ప్రధాన
కారాయలయం హైద్రాబాద్, రాజమండ్రి ప్రాంతాలలో జరుగుతాయి.
ప్రాసుక్ాసతో పాటుగా వారిిక్ పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత ఫారానిన (నాలుగు పేజీలు) ఇవీడం జరిగింది. దీనిన జిరాక్టు
త్తయించుక్కని భ్ద్రపర్చుకోండి. విశ్ీవిద్వయలయం వెబ్ సైటోో కూడా పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత ఫార్ం అందుబాటులో ఉంది.
అభ్యరుులక్క ప్రతేయక్ంగా వారిిక్ పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత ఫారానిన పోసా ద్వీరా పంపడంగానీ, దూర్విద్వయకంద్రం ద్వీరా
అంద్జేయడం గానీ జర్గదు.
మొద్ట్ట, రెండవ సంవత్ుర్ం పరీక్షలు క్లిప్త ఒకసారి రాస విద్వయరుులు వారిిక్ పరీక్షల ద్ర్ఖాస్సత ఫారానిన
ఏ సంవత్ురానిక ఆ సంవత్ుర్ం విడివిడిగా సమరిుంచాలి. రెండు సంవత్ురాలక్క క్లిప్త ఒక ద్ర్ఖాస్సత ఫారానిన
సమరిుంచకూడదు. అదేవిధ్ంగా డి.డి.లు కూడా ఏ సంవత్ురానిక ఆ సంవత్ుర్ం విడివిడిగా ఉండాలి. డి.డి.లనీన
‘‘రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం, హైద్రాబాద్’’ వారి పేరు మీద్ మాత్రమే త్తయాలి. బాయంక్క
నుండి డిమాండు డ్రాఫ్టా త్తస్సక్కనన తేదీ నుంచి 10  వజులలోగా దూర్విద్వయకంద్రానిక అందేవిధ్ంగా పంపాలి.
బాయక్ట లాగ్, ఇంప్రూవ్ మంట్ పరీక్షలు ఒకసారి రాస విద్వయరుులు కూడా

వేరు వేరుగా ద్ర్ఖాస్సత ఫారాలు

సమరిుంచాలి. డి.డి.లు కూడా వేరు వేరుగా త్తస్సకోవాలి.
వారిిక్ పరీక్షల ద్ర్ఖాస్సత ఫారానిన దూర్విద్వయకంద్రం నుంచి విద్వయరుులక్క పోస్సా ద్వీరా పంపడంగానీ,
దూర్విద్వయకంద్రంలో ఇవీడం గానీ జర్గదు. రెండవ / త్దుపరి సంవత్ురాల కోసం మరుగుద్ల రాస్సకోవడం,
బాయక్ట లాగ్ పేపరుో రాస్సకోవడం, ఇత్ర్ అవసరాల నిమిత్తం పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత ఫారానిన అవసర్మైననిన ప్రతులు
జిరాక్టు త్తస్సక్కని భ్ద్రపర్చుకోవలస ఉంటుంది. ద్ర్ఖాస్సతతో పాటు కోరుుల వారీగా జత్చేయవలసన ఫీజు,
జిరాక్టు ప్రతుల వివరాలు:

బాయక్ట లాగ్, ఇంప్రూవ్ మంట్ పరీక్షల ఫీజు వివరాలు:
రెండు పేపర్ో వర్క్క

రూ. 300/-లు

మూడు అంత్క్క మించి పేపర్ోక్క

రూ. 600/-లు
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బాయక్ట లాగ్ పరీక్షలు రాస విద్వయరుులు గత్ంలో చలిోంచని పక్షంలో ప్రొవిజినల్ సరిాఫికెటో కోసం అద్నంగా
రూ.200/-లు చలిోంచవలస ఉంటుంది.
అవసర్మైన సమాచారానిన, పత్రాలిన, పందుపర్చి, డిమాండ్ డ్రాఫ్ా రూపంలో నిరేిశంచిన ఫీజు చలిోంచని
ద్ర్ఖాస్సత ఫారాలిన తిర్సకరించడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో ఏ విధ్మైన ఉత్తర్ ప్రతుయత్తరాలక్క తావులేదు.
కోరుులో ప్రవేశంచిన వెంటనే విద్వయరుులక్క రిజిసాషన్-క్ం-హాల్ ట్టకెట్ నంబరు ఇవీడం జరుగుతుంది.
ఈ నెంబర్ నే పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత ఫార్ంలో మూడు చోటో వేయవలస ఉంటుంది. విశ్ీవిద్వయలయంతో జరిపే ఉత్తర్
ప్రతుయత్తరాలలో ఈ నెంబర్ త్పుక్ రాయాలి. ద్ర్ఖాస్సత ఫార్ంపై అవసర్మైన చోటో విద్వయరుులు మాత్రమే విధగా
సంత్కాలు చేయాలి.
వారిిక్ పరీక్ష ద్ర్ఖాస్సత పత్రం రెగుయలర్ పరీక్షలకోసమైతే రెగుయలర్ గడిలో, బాయక్టలాగ్ పరీక్షలకోసమైతే
బాయక్టలాగ్ గడిలో, మరుగుద్ల పరీక్షలకోసమైతే ఇంప్రూవ్మంట్ గడిలో ద్ర్ఖాస్సత పత్రం, హాల్ ట్టకెట్లపై మూడు
చోటో మారుక () చేయవలస ఉంటుంది.

17. సరిుఫికెట్లల పేందే విధానేం
17.1. డూప్తోకట్ మమో (Rs. 200/- by Hand; Rs. 250/- by post)
డూప్తోకట్ మమో పంద్డానిక పరీక్షల నియంత్రణాధకారిక లే

రాసూత ఇందువెంట మీరు పూరిత చేసన

కోరుు అనిన మారుకల జాబ్దతాల జిరాక్టు ప్రతులు, డి.డి. జత్చేస పరీక్షల విభ్యగానిక అంద్జేయవలస ఉంటుంది.
17.2. ఒరిజినల్ డిగ్రీ (Original Degree)
సానత్కోత్ువం సమయంలో రూ.400/-లు రుస్సం చలిోంచి ఒ.డి. పంద్వలస ఉంటుంది. సంబంధత్
ద్ర్ఖాస్సత పరీక్షల విభ్యగం నుంచి త్తస్సకొని అందులో కోరిన వివరాలనీన పందుపర్చి పరీక్షల విభ్యగానిక
అంద్జేయవలస ఉంటుంది.
సానత్కోత్ువం త్రాీత్ రూ. 400/-ల రుస్సంతో పాటు సంవత్ురానిక రూ. 100/-లు అపరాధ్ రుస్సం
చొపుున, ఐదు సంవత్ురాల కాలపరిమితి ద్వట్టనచో గరిషాంగా రూ. 1000/-లక్క డి.డి. అంద్జేయవలస
ఉంటుంది.
సరిాఫికెటోలో మారుులు చేరుులు ఉననచో అవి సరిచేస తిరిగి పంద్డానిక మూడు పనిదినాలు పడుతుంది.
వీట్టక ఎలాంట్ట రుస్సం చలిోంచనవసర్ం లేదు. (పేరు సవర్ణ మాత్రం ఎస.ఎస.స. మారుకల జాబ్దతా ఆధార్ంగా
సరిచేయడం జరుగుతుంది).
17.3. సానత్కోత్ువం ముందుగా పట్టా (ఒరిజినల్ డిగ్రీ) రూ. 1,000/-(by hand), రూ.1,050/-(by post).
17.4. క్నాులిడేటెడ్ మమో (consolidated memo) రూ. 200/- (by hand) రూ. 250/- (by post)
క్నాులిడేటెడ్ మమో పంద్డానిక పరీక్షల నియంత్రణాధకారిక లే

వ్రాసూత ఇందు వెంట మీరు పూరిత చేసన

కోరుుక్క సంబంధంచిన అనిన మారుకల జాబ్దతాల జిరాక్టు ప్రతులు, డి.డి. జత్చేస పరీక్షల విభ్యగానిక
అంద్జేయవలస ఉంటుంది.
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17.5. కోరుు ల్లవింగ్ సరిాఫికెట్ (Rs. 200/- by Hand; Rs. 250/- by post)
దూర్విద్వయకంద్రంలో కోరుు పూరిత చేసన విద్వయరుులు కోరుు ల్లవింగ్ సరిాఫికెట్ పంద్వచుా. దీనికోసం
నిరేిశంచిన డి.డి. తోపాటు మారుకల జాబ్దతా జిరాక్టు ప్రతులు అభ్యర్ున లే తో పాటు జత్చేస సమరిుంచాలి.

18. కోర్సస నిరిహణ

దూర్విద్వయకంద్రం నిర్ీహంచే కోరుులలో త్గినంత్మంది విద్వయరుులు ప్రవేశ్ం పందినపుుడు మాత్రమే

కోరుు నిర్ీహంచడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో విశ్ీవిద్వయలయం పూరిత హక్కకను క్లిగి ఉంటుంది. కోరుులు,
పరీక్షల నిర్ీహణక్క సంబంధంచిన నాయయపర్మైన లావాదేవీలు ఏమైనా ఉననటోయితే అవి హైద్రాబాద్ పరిధలోనే
పరిషకరించుకోవలస ఉంటుంది.
గమనిక్ :

కోరుు పూరిత చేస్సక్కనన విద్వయరుులక్క ఒరిజినల్ మమో, ప్రొవిజినల్ సరిాఫికెటుో రిజిసార్ె పోస్సా ద్వీరా
పంపడం జరుగుతుంది. ఇందుక్క విద్వయరిు ఏ విధ్మైన రుస్సం చలిోంచనవసర్ం లేదు. విద్వయరుులు
సమరిుంచే ద్ర్ఖాస్సత ఫారాలు అనీన దూర్విద్వయకంద్రం డైరెక్ార్ సఫార్స్సతో సమరిుంచాలి.
* * *
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విద్వయరుులు త్ర్చుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1.

కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన త్రాీత్ కాంట్టక్టా త్ర్గతులు ఎపుుడు నిర్ీహంపపడతాయి?
సమాధానం: కొత్తగా కోరుులోో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులక్క ప్రతిసంవత్ుర్ం ఆగష్టాలో కాంట్టక్టా త్ర్గతులు హైద్రాబాదులో
నిర్ీహంచడం జరుగుతుంది.

2.

ఒక్ కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన త్రాీత్ మర్కక్ కోరుుక్క మారుు చేస్సకోవచాా?
సమాధానం: విద్వయరుులు ప్రవేశ్ సమయంలో చేరిన కోరుులో కొనసాగలేనపుడు ఆ విద్వయరిు మర్కక్ కోరుుక్క మార్డానిక
అవకాశ్ం

ఉంది. ఇలాంట్ట

విద్వయరుులు

ఆ విద్వయసంవత్ుర్ం కాంట్టక్టా

త్ర్గతులు

ప్రార్ంభ్యనిక

ముందుగానే

విశ్ీవిద్వయలయానిక ద్ర్ఖాస్సత చేస్సకోవాలి. ఇందుకోసం రూ. 500/-ల డి.డి. ని కూడా సమరిుంచాలి.
3.

ఏదైనా ఒక్ కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన త్రాీత్ రెండవ కోరుుక మారుాకోవడానిక, మాధ్యమం మారుు చేస్సకోవడానిక అవకాశ్ం
ఉంద్వ?
సమాధానం: పైన తెలియజేసనటుో విద్వయరుులు కోరుుగానీ, కోరుు మాధ్యమంగానీ మారుు చేస్సకోద్లచినటోయితే అది మొద్ట్ట
సంత్ుర్ం కాంట్టక్టా త్ర్గతులలోపే మారుాకోవాలి. రెండవ సంవత్ుర్ంలో ఏ విధ్మైన మారుులు, చేరుులక్క అవకాశ్ం లేదు.

4.

కోరుు మటీరియల్ ఎపుుడు అంద్జేసాతరు?
సమాధానం: విద్వయరుులు కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన వెంటనే కోరుు మటీరియల్ అంద్జేయడం జరుగుతుంది. పోసా ద్వీరా
ప్రవేశాలు పందిన విద్వయరుులక్క ద్ర్ఖాస్సతలు అందిన 10  వజులోో మటీరియల్ పోసా ద్వీరా పంపడం జరుగుతుంది.

5.

ద్ర్ఖాస్సత ఫారాలు ఏ సమయంలో సమరిుంచాలి?
సమాధానం: విశ్ీవిద్వయలయం పనివేళలోో ఉద్యం 10.30 నుంచి మధాయహనం 1.30వర్క్క, మధాయహనం 2.30 నుంచి
సాయంత్రం 5.00 గం.ల లోపు సమరిుంచాలి.

6.

మొద్ట్ట వారిిక్ పరీక్షలు రాసన త్రాీత్ రెండవ / ఆపై త్ర్గతుల కోసం సంబంధంచిన కోరుు ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు ఎపుుడు
చలిోంచాలి?
సమాధానం: మొద్ట్ట/ ఆపై సంవత్ురాల కోరుులక్క పరీక్షలు రాసన విద్వయరుులు పరీక్షలు రాసన వెంటనే త్దుపరి సంవత్ుర్ం
కోరుులక్క నిరేిశంచిన ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు డి.డి. రూపంలో సమరిుంచి వెంటనే పుసతకాలు పంద్వచుా.

7.

ప్రవేశ్ సమయంలో ఒరిజినల్ సరిాఫికెట్ు చూప్తంచాలా?
సమాధానం: కోరుులో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులు ప్రవేశ్ సమయంలో ఒరిజినల్ సరిాఫికెట్ు చూప్తంచి వెంటనే త్తస్సకెళువచుా.
పోసా ద్వీరా పంపే విద్వయరుులు ఒరిజినల్ సరిాఫికెట్ు తిరిగి పంద్డానిక సీంత్ చిరునామా గల కాోత్ క్వర్ పై రూ. 75/-ల క్క
త్క్కకవగాక్కండా సాాంపులు అతికంచి పంపవలస ఉంటుంది.

8.

మొద్ట ఎంప్తక్ చేస్సక్కనన పరీక్ష్య కంద్రానిన మారుాకోవచాా?
సమాధానం: సహేతుక్మైన కార్ణాలు ఉంటే విద్వయరిు తాను మొద్ట ఎంప్తక్ చేస్సక్కనన పరీక్ష్య కంద్రానిన మారుాకోవచుా.
దీనికోసం నెల వజుల ముందుగా పరీక్షల నియంత్రణాధకారిక అభ్యర్ున లే సమరిుంచాలి.

9.

విద్వయరుులు కాంట్టక్కా త్ర్గతులక్క త్పునిసరిగా హాజర్వాీలిు ఉంటుంద్వ?
సమాధానం: విద్వయరుులు త్మ అవసరానిన బట్టా హాజర్వీవచుా.

10. మొద్ట్ట, రెండవ సంవత్ుర్ం పరీక్షలు ఒకసారి రాసవారు రెండు సంవత్ురాలక్క ఫీజులు ఎలా చలిోంచాలి?
సమాధానం: మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం బాయక్టలాగ్ పరీక్షలక్క విదిగా పరీక్ష ఫీజు చలిోంచాలి. మొద్ట్ట సంవత్ుర్ం పరీక్ష ఫీజు త్దుపరి
పరీక్షలక్క బద్లాయించబడదు.
11. బాయక్టలాగ్ పరీక్షఫీజు విడిగా క్ట్టాలా?
సమాధానం: బాయక్టలాగ్ పరీక్షలు రాసవారు కూడా ఫీజు విడిగా వెంటనే చలిోంచాలి.
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దూరవిద్యాకేంద్రేం

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం
లలిత్క్ళాక్షేత్రం, పబ్దోక్ట గారెెన్ు, హైద్రాబాద్ – 500 004.

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY

వెల : రూ. 300/Price : Rs. 300/D.D.No............................
Date: ..............................

Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004
Phones : (Direct: 040-23241923), 23230435, 23230641, Extn: 357, 344
Website: www.teluguuniversity.ac.in., email: distance@teluguuniversity.ac.in

ప్రవేశ దరఖాస్తు ఫారేం :: 2017 – 2018

Admission Application Form :: 2017 – 2018
రిజిసాషన్ / హాల్ ట్టకెకట్ నెం.
(కారాయలయ వినియోగార్ుం)
Registration/Hall Ticket No.
(For Office Use only)

కోరుు పేరు
Course Name
మాధ్యమం
Medium

అభ్యరిు ఇటీవలి పాస
పోరుా సైజు ఫోటో ఇక్కడ
అతికంచాలి.
Applicant’s latest
passport size
photograph to be
affixed here.

DD. No. __________ Date _____________ Rs. _________ Bank Name, Branch ______________________________
డిడి నం. __________ తేది ____________ రూ. __________ బాయంక్క పేరు, బ్రంచి_________________________________
కోరుు ఫీజు వివరాలు : డి.డి.ని రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం, హైద్రాబాద్ పేరిట ఏదేని జాత్తయబాయంక్కలో మాత్రమే త్తయాలి.
(D.D. to be drawn in favour of the “Registrar, Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad”from any nationalized bank)

1.
2.
3.
4.
5.

అభ్యరిు పూరిత పేరు
Name of the Candidate in full
ఆధార్ కారుె నం.
Aadhar Card No.
త్ండ్రి / భ్ర్త పేరు
Father’s / Husband’s Name
త్లిో పేరు
Mother’s Name
పుట్టాన తేది, వయస్సు

(ఎస.ఎస.స., లేద్వ త్త్ుమాన రికారుెలోో ఉనన విధ్ంగా)

Date of Birth & Age

(As per SSC records or an equivalent certificate)

6.

ఉత్తర్, ప్రతుయత్తరాలక్క చిరునామా
Address for Communication

7.

సుర్ చిరునామా
Permanent Address
ఫోన్ నెం., మొబైల్, ఈ-మయిల్
Telephone No., Mobile, E-mail
జాత్తయత్ / Nationality

8
9.

27

10. ఈ కంది వాట్టలో మీక్క వరితంచే అంశ్ంపై () గురుత పెటాండి
Please tick () the appropriate column
పురుష్టడు
స్త్రీ
Female
Male

వివాహత్
Married

జనర్ల్
మైనారిటీ
General Minority

విక్లాంగుడు
Phy. Handicapped

జిలాో
:
District :
11.

ఎస.స. ఎస.ట్ట. బ్ద.స.
S.C.
S.T. B.C.
ఉద్యయగి
Employed

A

నిరుద్యయగి
Unemployed

రాష్ట్రం :
State :

B

C

పటాణవాస
Urban

D

గ్రామవాస
Rural

దేశ్ం
:
Country :

విద్వయర్హత్ల వివరాలు (Educational Qualifications)

కోరుు పేరు
Name of the
Course

12.

అవివాహత్
Unmarried

యూనివరిుటీ పేరు
Name of the
University

హాల్ ట్టకెకట్ నం.
Hall Ticket No.

ఉత్తతర్ణత్ పందిన
సంవత్ుర్ం, నెల
Year, Month of
Pass

దిీత్తయ భ్యష
Second
Language

ఐచిిక్ విషయాలు
Optional
Subjects

మారుకల
శాత్ం
Percentage
of Marks

గురితంపు పుటుామచాలు (Identification marks)
1. __________________________________________
2. __________________________________________
పైన పేర్కకనన వివరాలు వాసతవమైనవని అంగీక్రిస్సతనానను. వాట్టలో త్పుుడు సమాచార్ం, లోపాలు ఉననటోయితే విశ్ీవిద్వయలయం

నాపైన క్రమశక్షణారాహత్యం కంద్ త్గిన చర్య త్తస్సకోవచుా. విశ్ీవిద్వయలయం ప్రాసుక్ాస క్షుణణంగా చదివిన త్రువాత్ ఈ ద్ర్ఖాస్సతను
పూరిత చేశాను. విశ్ీవిద్వయలయం నియమ నిబంధ్నలక్క నేను బదుధడనై ఉంట్టనని ప్రతిన చేస్సతనానను.

I hereby declare that the above particulars are true to the best of my knowledge and belief. In case of any
defect or false information found in the above particulars, at a later date, the University can take disciplinary
action against me. I also declare that I have carefully read the prospectus of the university and I solemnly pledge
to follow the rules and regulations stipulated by the University from time to time.

తేది:
Date:

అభ్యరిు సంత్క్ం
Signature of the Candidate
(for Office Use)

1.

2.

Photo copies of the certificates attached: (i) Age Proof (ii) S.S.C. Marks Memo (iii) Intermediate Marks
Memo (iv) Degree Marks Memos (v) Provisional Certificate (vi) Degree Certificate (vii) Migration
Certificate.
Received the original certificates after verification along with study material and ID card.

Signature of the Candidate
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దూర్విద్వయకంద్రం

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం
లలిత్క్ళాక్షేత్రం, పబ్దోక్ట గారెెన్ు, హైద్రాబాద్ – 500 004.

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY

Regular Exams
Backlog Exams
Improvement Exams

Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

పరీక్ష దరఖాస్తు ఫారేం (EXAM APPLICATION FORM)
పరీక్ష్యకంద్రం Exam. Centre ()
హైద్రాబాద్/Hyderabad
రాజమండ్రి/ Rajahmundry

(ద్ర్ఖాస్సత పూరిత చేస ముందు సూచనలు చద్వాలి.
అభ్యరిు సీద్సూతరితో ద్ర్ఖాస్సత పూరిత చేయాలి)

(Read the instructions carefully before filling

I / II / III / IV / V / VI year
మొద్ట్ట / రెండవ / మూడవ / నాలువ / ఐద్వ / ఆర్వ సం.

the form. Fill it in your own handwriting)

వారిిక్ పరీక్షలు – 201
Annual Exams - 201

హాల్ ట్టకెట్ నం.
Hall Ticket No.

కోరుు :

మాధ్యమం:

కోరుులో చేరిన సం. :

Course :

Medium :

Year of Admission:

పరీక్ష ఫీజు చలిోంపు వివరాలు (Examination Fee particulars):
DD. No. __________ Date ___________ Rs. _________ Bank Name, Branch ___________________________
డిడి నం. __________ తేది __________ రూ. __________ బాయంక్క పేరు, బ్రంచి________________________________
డి.డి.ని రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ీవిద్వయలయం, హైద్రాబాద్ పేరిట ఏదేని జాత్తయ బాయంక్కలో మాత్రమే త్తయాలి.
(D.D. to be drawn in favour of the “Registrar, Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad”from any nationalized bank)
పాస పోరుా సైజు ఫోటో
అతికంచాలి.

Affix latest

passport size
photograph

అభ్యరిు పూరిత పేరు :
Name of the Candidate in Full:
2. ఆధార్ కారుె నం.
Aadhar Card No.
3. త్ండ్రి పేరు:
Father’s Name:
4. త్లిో పేరు:
Mother’s Name:
1.

4. అభ్యరిు పుటుామచాల వివరాలు (1) __________________________________________________________________________
Identification Marks
(2) ____________________________________________________________________________
5. అభ్యరిు పరీక్ష రాయద్లచుక్కనన పేపర్ో వివరాలు (టట్టల్ తో సహా):
Details of the papers appearing with Titles:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6. గత్ంలో ఈ కోరుుక్క సంబంధంచిన పరీక్షక్క హాజర్యాయరా?
Have you appeared earlier for this examination?
హాజరై వుంటే గత్ హాల్ ట్టకెట్ నెంబరు
If yes, give Hall Ticket No.
7. ఇంత్క్కముందు ఎపుుడైనా పబ్దోక్ట పరీక్షలలో
డిబార్ / ర్సాకట్ చేయబడినటోయితే వాట్ట వివరాలు
Whether any time you got debarred or rusticated in earlier
Public examinations? If so furnish the details in a separate sheet.

29

అవును / లేదు :
Yes / No
:
:
:

8. ఇంప్రూవ్ మంట్, బాయక్ట లాగ్ పరీక్షలక్క హాజర్య్యయవారు ఈ ప్రాసుక్ాస లోని పేజి నెంబరు 19లో ఇందుక్క సంబంధంచిన వివరాలను
క్షుణణంగా చదివి అందులో పేర్కకనన విధ్ంగా ద్ర్ఖాస్సత సమరిుంచవలస ఉంటుంది.
If appearing for improvement along with annual examination, enclose the original marks memos. Those
who have passed all papers in the I & II years annual exam within the course period are only eligible to appear for
improvement in the subsequent examinations. Candidates will get a single chance for improvement.
కోరుు పేరు / విషయం
Name of the course and
subject

9.

పరీక్ష రాసన సంవత్ుర్ం
Year of the
examination appeared

ఇంప్రూవ్ మంట్ వ్రాస పేపరుో
Papers appearing for
improvement

ఇంప్రూవ్ మంట్ వ్రాస పేపరుో సాధంచిన
మారుకలు
Marks obtained in the papers for
which appearing for improvement

ఉత్తర్, ప్రతుయత్తరాలక్క చిరునామా : _____________________________________________________________________
Address for Correspondence : ____________________________________________________________________

10.

సంప్రదించద్గిన ఫోన్ నెం. __________________________________________________
Contact Telephone No. _________________________________________________
ద్ర్ఖాస్సతలో తెలిప్తన వివరాలనీన వాసతవమైనవని ధ్రువీక్రిస్సతనానను.
I do hereby declare that the above particulars, furnished by me, are true and correct to the best of my knowledge.

అభ్యరిు సంత్క్ం

Date:

Candidate’s Signature

Place:

సూచనలు (INSTRUCTIONS TO CANDIDATES)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

అభ్యరిు ఒక్ట్ట క్ంటే ఎక్కకవ సంవత్ురాలక్క సంబంధంచిన వారిిక్ పరీక్షలక్క హాజర్వుతుననటోయితే ద్ర్ఖాస్సత పత్రాలు వేరేీరుగా
సమరిుంచాలి.
The candidate should submit separate application for each year of annual examination.
రెగుయలర్, బాయక్టలాగ్, ఇంప్రూవ్మంట్ పరీక్షలక్క వేరువేరుగా ద్ర్ఖాస్సతలు సమరిుంచాలి.
Separate applications should be submitted for Regular, Backlog and Improvement Examinations
పూరిత చేసన ద్ర్ఖాస్సతలను దూర్విద్వయకంద్రంలో నిరేిశంచిన గడువు తేదీలోగా సమరిుంచాలి.
Filled in applications should be submitted to the Director, Centre for Distance Education before due date.
డి.డి. వెనుక్ అభ్యరిు పేరు, కోరుు పేరు, రిజిసాషన్ నెంబరు త్పునిసరిగా రాయాలి.
Write the name of the candidate, course, Registration number on the back of DD
అభ్యరిు రిజిసాషన్ నెంబరు / హాల్ ట్టకెట్ నెంబరు విధగా పేర్కకనవలస ఉంటుంది.
Candidate should mention the Registration No./ Hall Ticket No. in the prescribed column.
అసంపూరితగా ఉనన ద్ర్ఖాస్సతలు పరిశీలించడం జర్గదు.
Incomplete applications will be summarily rejected.
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దూర్విద్వయకంద్రం
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం

Office Copy

పరీక్ష్యకంద్రం Exam. Centre ()
హైద్రాబాద్/Hyderabad
రాజమండ్రి/ Rajahmundry

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
REGULAR

BACKLOG
EXAMS

వారిిక్ పరీక్షలు-201_____

IMPROVEMENT

అనుమతి పత్రేం
Hall Ticket

Annual Examinations 201____

హాల్ టికెెట్స నేం.
Hall Ticket No.

గమనిక్ : అభ్యరుులు ఈ హాల్ ట్టకెకట్ వెనుక్ ఉనన సూచనలు త్పుక్ పాట్టంచాలి. (Note: Candidates must follow instructions mentioned overleaf.)

కోర్సస:
Course:

మాధ్ామేం:
Medium :

I / II / III / IV / V / VI year
మొద్ట్ట / రెండవ / మూడవ / నాలువ / ఐద్వ / ఆర్వ సం.

అభ్యరిు పూరిత పేరు :
Name of the Candidate in Full:
ఆధార్ కారుె నం. Aadhar Card No.
త్ండ్రి పేరు:
Father’s Name:
త్లిో పేరు:
Mother’s Name:
అభ్యరిు పుటుామచాల వివరాలు (1) ______________________________________________________________
Identification marks
(2) ______________________________________________________________
అభ్యరిు పరీక్షలక్క హాజర్వుతునన పేపర్ో వివరాలు (పేపరు నెంబరు, టట్టల్ రాయాలి) (Papers in which the candidate is appearing (Paper number and title)

పాస పోరుా సైజు ఫోటో
అతికంచాలి.
Affix latest
passport size
photograph

(1)
(4)

(2)
(5)

(3)
(6)

అభ్యరిు సంత్క్ం
Signature of the Candidate
Candidate Copy

డైరెక్ార్
Director

పరీక్షల నియంత్రణాధకారి
Controller of Examinations

దూర్విద్వయకంద్రం
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం

పరీక్ష్యకంద్రం Exam. Centre ()
హైద్రాబాద్/Hyderabad
రాజమండ్రి/ Rajahmundry

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
REGULAR
వారిిక్ పరీక్షలు-201_____

BACKLOG
EXAMS

Annual Examinations 201____

IMPROVEMENT

అనుమతి పత్రేం
Hall Ticket

హాల్ టికెెట్స నేం.
Hall Ticket No.

గమనిక్ : అభ్యరుులు ఈ హాల్ ట్టకెకట్ వెనుక్ ఉనన సూచనలు త్పుక్ పాట్టంచాలి. (Note: Candidates must follow instructions mentioned overleaf.)

కోర్సస:
Course:

మాధ్ామేం:
Medium:

I / II / III / IV / V / VI year
మొద్ట్ట / రెండవ / మూడవ / నాలువ / ఐద్వ / ఆర్వ సం.

అభ్యరిు పూరిత పేరు :
Name of the Candidate in Full:
ఆధార్ కారుె నం. Aadhar Card No.
త్ండ్రి పేరు:
Father’s Name:
త్లిో పేరు:
Mother’s Name:
అభ్యరిు పుటుామచాల వివరాలు (1) ______________________________________________________________
Identification marks
(2) ______________________________________________________________
అభ్యరిు పరీక్షలక్క హాజర్వుతునన పేపర్ో వివరాలు (పేపరు నెంబరు, టట్టల్ రాయాలి) (Papers in which the candidate is appearing (Paper number and title)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
పాస పోరుా సైజు ఫోటో
అతికంచాలి.
Affix latest
passport size
photograph

అభ్యరిు సంత్క్ం
Signature of the Candidate

డైరెక్ార్
Director
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పరీక్షల నియంత్రణాధకారి
Controller of Examinations

సూచనలు :: INSTRUCTIONS
అభ్యరిు ప్రవేశ్ం విశ్ీవిద్వయలయం నిబంధ్నలక్నుగుణంగా లేద్ని భ్యవిసత అభ్యరిు సరిాఫికెట్ ఎపుుడైనా ర్దుి చేయడానిక విశ్ీవిద్వయలయం
అధకార్ం క్లిగి ఉంటుంది.
This university reserves the right to cancel the certificate of the candidate at any stage when it is detected that the
candidate’s admission to the examination is against rules.
2. పరీక్షలు మొద్లు కావడానిక పది నిమిషాల ముందే అభ్యరుులు పరీక్ష హాలులో త్మక్క కట్టయించిన స్వటోలో ఉండాలి. పరీక్ష మొద్లైన
అర్గంట త్రువాత్ వచేా అభ్యరుులు పరీక్షక్క అనుమతించబడరు.
Candidates should occupy their seats atleast 10 minutes before the scheduled time. Those who come 30 minutes
late to the scheduled time will not be allowed to enter the examination hall.
3. పరీక్షలు యూరో లేద్వ బాోక్ట ఇంక్ట / బాల్ పెనునలతో మాత్రమే రాయాలి.
The candidates have to write the examination with blue or black ink / ball pens only.
4. అద్నపు సమాధాన పత్రాలు ఇవీబడవు. Additional Answer Sheets not issued.
5. పరీక్ష ప్రార్ంభ్ం త్రువాత్ చివరి అర్గంట ముందు వర్క్క అభ్యరుులు పరీక్ష పత్రంతో బయటక్క వెళుడానిక అనుమతించబడరు. అభ్యరుులు
మధ్యలో వెళిుపోద్లిసత పరీక్ష్య సమయంలో 2/3వ వంతు సమయం పూర్తయిన త్రువాత్ ఆ ప్రశానపత్రం ఇనిీజిలేటర్ క్క ఇచిా వెళుడానిక
అనుమతించడం జరుగుతుంది.
The candidates should not leave the examination hall with question paper 30 minutes before the scheduled
duration. The candidates are allowed to leave the examination hall after completion of 2/3 rd time of examination
period by handing over the question paper to the invigilator.
6. పరీక్ష హాలులోక ఎలాంట్ట పుసతకాలు, కాగితాలు, సల్ ఫోనుో, కాలిక్కయలేటరుో త్తస్సక్కరాకూడదు. నిబంధ్నలు ఉలోంఘంచిన అభ్యరుులు పరీక్ష
హాలు నుండి బహషకరించబడతారు.
Carrying books, papers and cell phones, calculators etc., to the examination hall are prohibited. The candidates
violating the rules shall be expelled from the examination hall.
7. అభ్యరుులు ప్రతి పరీక్షక్క వారి హాల్ ట్టకెకట్ విధగా వెంట తెచుాకోవాలి. పరీక్ష్యధకారులు అడిగిన వెంటనే చూప్తంచాలి.
Candidates should carry their hall tickets along with them every day and should produce the same for inspection
on demand.
8. అభ్యరిు పూరిత చిరునామా (ఫోన్ నెంబర్ తో సహా) ____________________________________________________
Candidate’s complete address (with Phone No.) ____________________________________________
1.

సూచనలు :: INSTRUCTIONS
అభ్యరిు ప్రవేశ్ం విశ్ీవిద్వయలయం నిబంధ్నలక్నుగుణంగా లేద్ని భ్యవిసత అభ్యరిు సరిాఫికెట్ ఎపుుడైనా ర్దుి చేయడానిక విశ్ీవిద్వయలయం
అధకార్ం క్లిగి ఉంటుంది.
This university reserves the right to cancel the certificate of the candidate at any stage when it is detected that the
candidate’s admission to the examination is against rules.
2. పరీక్షలు మొద్లు కావడానిక పది నిమిషాల ముందే అభ్యరుులు పరీక్ష హాలులో త్మక్క కట్టయించిన స్వటోలో ఉండాలి. పరీక్ష మొద్లైన
అర్గంట త్రువాత్ వచేా అభ్యరుులు పరీక్షక్క అనుమతించబడరు.
Candidates should occupy their seats atleast 10 minutes before the scheduled time. Those who come 30 minutes
late to the scheduled time will not be allowed to enter the examination hall.
3. పరీక్షలు యూరో లేద్వ బాోక్ట ఇంక్ట / బాల్ పెనునలతో మాత్రమే రాయాలి.
The candidates have to write the examination with blue or black ink / ball pens only.
4. అద్నపు సమాధాన పత్రాలు ఇవీబడవు. Additional Answer Sheets not issued.
5. పరీక్ష ప్రార్ంభ్ం త్రువాత్ చివరి అర్గంట ముందు వర్క్క అభ్యరుులు పరీక్ష పత్రంతో బయటక్క వెళుడానిక అనుమతించబడరు. అభ్యరుులు
మధ్యలో వెళిుపోద్లిసత పరీక్ష్య సమయంలో 2/3వ వంతు సమయం పూర్తయిన త్రువాత్ ఆ ప్రశానపత్రం ఇనిీజిలేటర్ క్క ఇచిా వెళుడానిక
అనుమతించడం జరుగుతుంది.
The candidates should not leave the examination hall with question paper 30 minutes before the scheduled
duration. The candidates are allowed to leave the examination hall after completion of 2/3rd time of examination
period by handing over the question paper to the invigilator.
6. పరీక్ష హాలులోక ఎలాంట్ట పుసతకాలు, కాగితాలు, సల్ ఫోనుో, కాలిక్కయలేటరుో త్తస్సక్కరాకూడదు. నిబంధ్నలు ఉలోంఘంచిన అభ్యరుులు పరీక్ష
హాలు నుండి బహషకరించబడతారు.
Carrying books, papers and cell phones, calculators etc., to the examination hall are prohibited. The candidates
violating the rules shall be expelled from the examination hall.
7. అభ్యరుులు ప్రతి పరీక్షక్క వారి హాల్ ట్టకెకట్ విధగా వెంట తెచుాకోవాలి. పరీక్ష్యధకారులు అడిగిన వెంటనే చూప్తంచాలి.
Candidates should carry their hall tickets along with them every day and should produce the same for inspection
on demand.
8. అభ్యరిు పూరిత చిరునామా (ఫోన్ నెంబర్ తో సహా) ____________________________________________________
Candidate’s complete address (with Phone No.) ____________________________________________
1.
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