పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
రీక్షల విభాగం
బ్లిక్ గార్డెన్స్, హైదరాబాద్- 500 004.

Ph: 040-23297293, email: coe@teluguuniversity.ac.in

ఆచారా వై. ర్డడ్డె శ్యామల
రీక్షల నియంత్రణాధికారి

ప్రభుత్వ సంగీత్, నృత్య కళాశాలలు/ పాఠశాలల సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా కోర్సుల వార్టిక రీక్షలు
నిబంధనలు – ఫీజుల వివరాలు

దరఖాస్తు ఫారంను మరియు నియమాలను www.teluguuniversity.ac.in ద్యవరా డౌన్స లోడ్ చేస్తకుని నిరీీత రుస్తం
దరఖాస్తు ఫారంతో కలుపుకొని డ్డ.డ్డ. తీస్తకొని సంబంధిత కళాశ్యల, పాఠశ్యలలోి సమరించవలసి ఉంటంది.
ప్రభుత్వ సంగీత్, నృత్య కళాశాలల/పాఠశాలల ద్వవరా సర్టిఫికెట్ / డిప్లొమా కోర్సు వార్టిక పరీక్షలకు హాజరయ్యయ అభ్యర్సులకు సూచనలు:
ఈ కంది సూచనలు జాగ్రతుగా చదివి దరఖాస్తును

రీక్ష ఫీజుల వివరాలు

పూరించాలి.
సరిిఫికెట్

అటండెన్స్

డ్డపొిమా

ఎగ్జంషన్స

అటండెన్స్
ఎగ్జంషన్స

ర్డగుాలర్ విద్యారుూలకు

రూ. 900/-

--

రూ. 1150/-

ప్రైవేట విద్యారుూలకు

రూ. 900/-

రూ. 1150/-

రూ. 1150/-

-రూ. 1150/-

అదనపు డ్డసిప్లిన్స లో కొొకొ ద్యనిక (అడ్డషనల్ డ్డసిప్లిన్స)
ర్డగుాలర్ విద్యారుూలకు

రూ. 600/-

--

రూ. 700/-

--

ప్రైవేట విద్యారుూలకు

రూ. 600/-

--

రూ. 700/-

--

--

--

రూ. 700/-

--

డ్డపొిమా - సిద్యధంతం ర్డండు ప్లరుి లేద్య
ప్రాయోగికం ర్డండు ప్లరుి (బాాక్ లాగ్)
సరిిఫికెట్ కోరు్ బాాక్ లాగ్ విద్యారుూలు
ఫీజు ఏదైనా జాతీయ బాాంకు నుంచి

రూ. 900

--

--

--

‘రిజిస్ట్రార్, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగువిశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు’

ప్లర

హైదరాబాదులో చెలుిబాట అయ్యా విధంగా SBI, SBH, Andhra Bank, Vijaya Bank, Syn.Bank, Corporation
Bank ల నుండ్డ డ్డ.డ్డ. తీస్తకొని రీక్ష దరఖాస్తు ఫారంతో జతచేయాలి. అంధ విద్యారుూలకు రీక్ష ఫీజు మినహాయంపు ఉంటంది.
రీక్ష ఫీజు చెలిింపు తేదీలు:
1.

స్ట్రధారణ రుస్తంతో తేది: 22.1.2018 నుండ్డ 14.2.2018 వరకు

2.

రూ. 100/-లు ఆలసాపు రుస్తంతో తేది: 15.2.2018 నుండ్డ 2 0.2.2018 వరకు

3.

రూ. 500/-లు ఆలసాపు రుస్తంతో తేది: 21.2.2018 నుండ్డ 2 8.2.2018 వరకు
పూరిు చేసిన దరఖాస్తు ఫారాలు సంబంధిత కళాశ్యల/ పాఠశ్యల ప్రిని్పాల్ కు సమరించవలసిన చివరి తేదీలు:

1. స్ట్రధారణ రుస్తంతో తేది: 1 4.2.2018
2. రూ. 100/-లు ఆలసాపు రుస్తంతో తేది: 2 0.2.2018
3. రూ. 500/-లు ఆలసాపు రుస్తంతో తేది: 28.2.2018

విద్యారుూలు సమరించిన దరఖాస్తులు సంబంధిత కళాశ్యల

/ ప్రిని్పాల్్ ధ్రువీకరించి (రిశీలన అనంతరం) రీక్షల

నియంత్రణాధికారి, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు వారిక తేది:8.3.2018, స్ట్ర. 5.00 గ్ంటల లోపు
ంపాలి. ఆ తరావత అందిన దరఖాస్తులు ఎట్టి రిసిూతులలోనూ అంగీకరించబడవు.

నిబంధనలు:
1. దరఖాస్తులో ప్లర్కొనన వివరాలన్నన అభ్ారుూల సవంత దసూురితో ఉండాలి, ఏమైనా తపుడు సమాచారం ఇచిినటియతే అందుకు పూరిు
బాధాత అభ్ారుూలే వహంచవలసి ఉంటంది. అడ్డషనల్ డ్డసిప్లిన్స లో హాజరయ్యా వారు అటండెన్స్ ఎగ్జంషన్స్ ఫీజు చెలిించవలసిన
అవసరం లేదు.
2. అసంపూరిుగా ఉనన దరఖాస్తులు రిశీలించబడవు. తిరసొరించబడ్డన దరఖాస్తులు మరియు రీక్ష

ఫీజు డ్డ.డ్డ. ఎట్టి రిసిూతులలోను

వాస్త ఇవవబడవు.
3. బాాక్లాగ్ రీక్ష రాసే ర్డగుాలర్ / ప్రైవేట అభ్ారుూలు అంతకుముందు రీక్షలకు హాజరై, తీస్తకునన మారుొల జాబ్లతా జిరాక్్ ప్రతిని
దరఖాస్తుతోపాట జతచేయాలి.
4. సరిిఫికెట్ కోరు్ పాస్ అయన తరావత డ్డపొిమా కోరు్ రీక్ష రాయడానిక ర్డండు సంవత్రాల వావధి ఉండాలి.
5. పూరిు చేసిన దరఖాస్తులిన తీస్తకునన కళాశ్యల

/పాఠశ్యలలోనే సమరించాలి. రీక్ష తేదీక వారం ముందుగా సంబంధిత

కళాశ్యల/పాఠశ్యల నుంచే హాల్ ట్టకెటి పొంద్యలి.
6. సరిిఫికెట్ కోరు్ రీక్ష రాసే విద్యారుూలకు 2018 జూలై 1వ తేదీ నాట్టక 14 సంవత్రాల వయస్త్ నిండ్డనవారై ఉండాలి.
7. రీక్షలు 2018 జూన్స నెలలో జరుగుతాయ. తేది, టం-టేబుల్ విడ్డగా ప్రిని్పాల్ కు ండం జరుగుతుంది.
8. దరఖాస్తు మొదట్ట ప్లజి పై భాగ్ంలో ర్డగుాలర్/బాాక్ లాగ్ రీక్షలోి దేనిక హాజరయ్యాది సషింగా తెలపాలి.
9. డ్డపొిమా కోరు్: సిద్యధంతం ప్లర్-1, ప్లర్-2లో ఏ కొట్ట తప్పనా తిరిగి ర్డండు ప్లరుి రాయవలసి ఉంటంది. అలాగే ప్రాయోగికం
(ప్రాకికల్)లో కూడా ఏ ప్లరు తప్పనా ర్డండు ప్లరుి రీక్షలు రాయవలసి ఉంటంది.
10. సరిిఫికెట్ కోరు్ : సిద్యధంతం, ప్రాయోగికంలో ఏ కొట్ట తప్పనా తిరిగి ర్డండు ప్లరుి రాయవలసి ఉంటంది
11. సిద్యధంతం రీక్షలకు సంబంధించి కన్నసం ఐదుమంది, ప్రాయోగిక రీక్షలకు సంబంధించి ప్రతి అంశ్ంలో కన్నసం ఐదుమంది
అభ్ారుులు లేకపోతే ఆయా కళాశ్యలల /పాఠశ్యలల ద్యవరా దరఖాస్తు చేస్తకునన అభ్ారుూలు సమీ రీక్షాకంద్రం (విశ్వవిద్యాలయం
కటాయంచిన)లో రీక్ష రాయవలసి ఉంటంది. సమీ కళాశ్యల

/ పాఠశ్యల ర్డండ్డంట్టలో తకుొవ అభ్ారుూలుంటే ఆ ర్డండు

కళాశ్యల/పాఠశ్యలను కలిప్ప, క కంద్రంలో రీక్షలు నిరవహంచడం జరుగుతుంది. అభ్ారుూలు తమ హాల్ ట్టకెట్్ తీస్తకొనే రోజు
వారిక కటాయంచిన రీక్షా కంద్రం వివరాలు వారు దరఖాస్తు చేస్తకునన కళాశ్యల/ పాఠశ్యల కారాాలయంలో తెలుస్తకోవచ్చి.
12. కరాీటక సంగీతం, మృదంగ్ం, డోలు, కూచిపూడ్డ నృతాం, భ్రతనాటాం, ఆంధ్రనాటాం రీక్షలిన ఇంగీిషు లేద్య తెలుగు భాషలోి; కథక్
నృతాం, తబల, సితార్, హందూస్ట్రూన్న సంగీతం రీక్షలిన ఇంగీిషు, తెలుగు, హందీ భాషలోి మాత్రమే అభ్ారుూలు రీక్షలు రాయవలసి
ఉంటంది.
13. దరఖాస్తు రుస్తము రూ.150/-లు ఫీజుతో కలిప్ప చెలిించవలసి ఉంటంది.
14. ఏ జిలాికు చెందిన ప్రైవేట్ అభ్ారుూలు ఆ జిలాిలోగాన్న లేద్య సమీ జిలాిలోని ప్రభుతవ సంగీత, నృతా కళాశ్యల /పాఠశ్యలలో మాత్రమే
దరఖాస్తు చేస్తకోవలసి ఉంటంది. ఇందు నిమితుం విధిగా ఆధార్ కారుె జెరాక్్ ప్రతి జతరచాలి. కవేళ సమీ కళాశ్యల, పాఠశ్యలల
ప్రిని్పాల్్ ధ్రువీకరణ పొందని విద్యారుూల దరఖాస్తులు ఆమోదించబడవు. ఈ విషయంలో ప్రిని్పాల్్ తగు చరా తీస్తకోవలసి
ఉంటంది.

రీక్షల నియంత్రణాధికారి
వయస్సు ధ్రువీకరణకు సంబంధంచి దవ తరగతి, మునిుపాలిటీ, గ్రామంచాయతీ, రెవెన్యూ శాఖ వారు ఇచిిన Birth Certificate
మాత్రమే అనుమతించబడును. School Bonafide Certificates పెట్టి న దరఖాస్సులు (Reject) తిరసకరంచబడును.

