పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
లలితకళాక్షేత్రం, పబ్లిక్ గార్డెన్స్, హైదరాబాద్ – 500 004.

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

దరఖాస్తు నం.
Application No.

దరఖాస్తు ఫారం :: 2017-18

వెల : రూ. 350/Price : Rs. 350/-

APPLICATION FORM :: 2017-18
1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

కోర్స్ పేర్స, మాధ్యమం
:
Name of the Course, Medium
శాఖ / కేంద్రం
:
Department/ Centre
పీఠం
:
School
డి.డి. నెం.______________తేది:_____________ రూ._______ బాయంకు పేర్స, బ్రాంచి_____________
D.D.No.____________Date:__________ Rs. ________ Name of the Bank, Branch__________
అభ్యర్థి పూర్థు పేర్స
Name of the Candidate in full
ఎ) తలిి పేర్స
a) Mother’s Name
బ్ల) తండ్రి / భ్రు పేర్స
b) Father’s / Husband’s Name
లింగం
Gender
పుట్టిన తేది, వయస్త్
Date of Birth & Age
గుర్థుంపు మచ్చలు
Identification Marks
ఉతుర ప్రత్యయతురాలకు చిర్సనామా
Address for Correspondence
స్థిర చిర్సనామా
Permanent Address
ఫోను నెం./మొబైల్ నం. /ఇమెయిల్ ఐడి

:

Affix latest
photograph with
self attestation.
స్వీయ సంతకంతో
కూడిన ఇటీవలి పాస్
పోర్టు స్ైజు ఫోటో
అతికించాలి.

:

స్త్రీ
Female

:
:

: i) __________________________________________
ii)__________________________________________
:
:
:

Telephone No./Mobile No./e-mail ID

9.

పుర్సషుడు
Male

షెడ్యయలుె కులం / షెడ్యయలుె తెగ
/ :
వెనుకబడిన తరగత్యలకు చెందిన వారైతే
గ్రూపు వివరాలు పేర్కొనాలి
(కులధ్రువీకరణ పత్రాల నకలు జతపరచాలి)

Whether the candidate belongs to
SC/ST/BC: If yes, give details
with proof:
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వికలాంగులు/ఎన్స.స్థ.స్థ./ఎన్స.ఎస్.ఎస్./
క్రీడలు/మాజీ సైనికోద్యయగులు అయితే
వివరాలు పేర్కొనాలి.
Whether the candidate belongs to
P.H.C./ N.C.C./ N.S.S./ Sports/
Ex-servicemen: If yes give details
11. మాతృభాష
Mother Tongue
12. జాతీయత
Nationality
13. అభ్యర్థి ఈ విశ్వవిద్యయలయంలో ఏదైనా
కోర్స్ చ్దివారా? చ్దువుత్యనాారా?
వివరాలు తెలపాలి?
Whether
the
candidate
is
studying/has studied any course in
this University. If yes, give details
10.

క్రమసంఖయ
Sl. No.

కోర్స్ పేర్స
Name of the Course

:

:
:
:

అవును / లేదు
Yes/ No.

రోల్ నెం.
Roll No.

ఉతీురణత పొందిన
సంవత్రం, నెల
Year, Month of Pass

మార్సొల శాతం
Percentage of
Marks

14. విద్యయరహతలు (ఎస్.ఎస్.స్థ. నుంచి)
Edicational Qualifications (From SSC onwards)
క్రమ
సంఖయ
Sl. No.

కోర్స్ పేర్స
Name of the
Course

కళాశాల,
విశ్వవిద్యయలయం పేర్స
Name of the
College/
University

ఉతీురణత పొందిన
సంవత్రం, నెల
Year, Month
of Pass

మాధ్యమం
Medium

మార్సొల
శాతం
Percentage
of Marks

15. పిహెచ్.డి. కోర్స్లోి ప్రవేశ్ం కోరే వార్స పై వివరాలతో పాటు ఈ కింది వివరాలు పూర్థు చేయాలి:
If seeking admission into Ph.D. Course the following information should be given:
a. పర్థశోధ్నాంశ్ం :
Research Topic
b. పూర్థుకాలిక / అంశ్కాలిక :
Regular / Part-time
c.
పర్థశోధ్నాంశ్ం గుర్థంచి సంగ్రహంగా 2500 పద్యలకు
తకుొవ కాకుండా రాస్థన మూడు ప్రత్యలు జతపర్థచారా?
Whether three copies of synopsis on the
proposed research topic in not less than 2500 words enclosed.
d. వయకిుగతమైన ప్రచురణలు
Personal publications
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e.
f.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

నెట్ / స్లిట్ తత్మానమైన పరీక్షలోి ఉతీుర్సణలైనారా?
Whether passed NET/ SLET or any other equal exam?
ఉద్యయగస్తిలైతే
:
If employed
పనిచేస్తునా సంసి పేర్స
:
Name of the Institution
చిర్సనామా
:
Address
ప్రస్తుత హోద్య
:
Present Designation
సరీవస్త వివరాలు
:
Particulars of service
ఉద్యయగ సవభావం
:
Nature of Work
పనిచేస్తునా సంసి యాజమానయం నుంచి అంగీకార పత్రం తపపక జతపరచాలి.
Acceptance from the Head of the Institution should be enclosed.

16. మీ అరహతలు ధ్రువీకర్థంచుకోవడానికి వీలుగా మీకు తెలిస్థన ఇదదర్స వయకుుల చిర్సనామాలు, ఫోన్స నెంబరితో సహా:

References: Addresses and Phone Numbers of two persons who are known to you and
assess your academic activities have to be given.
1. _____________________________ 2._______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
అభ్యర్థి ప్రమాణపత్రం
Declaration of the Student
పైన తెలిపిన విషయాలన్నా వాసువమైనవని అంగీకర్థస్తునాాను. పై విషయాలోి ఏదైనా తపుపడు సమాచారం
లేద్య లోపాలు ఉనాట్ియితే విశ్వవిద్యయలయం తీస్తకునే ఎటువంట్ట క్రమశిక్షణా చ్రయకైనా బదుుడనై ఉంటాను.
విశ్వవిద్యయలయం ప్రాస్లపకిస్ క్షుణణంగా చ్దివిన తర్సవాత ఈ దరఖాస్తును పూర్థు చేశానని ధ్రువీకర్థస్తునాాను.
I do hereby solemnly and sincerely 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 thoroughly gone through the prospectus of the University and I abide by
the rules and regulations of the University from time to time.
తేది:
Date:
సిలం:
Place:
నమోదు సంఖయ
Registration No.

అభ్యర్థి సంతకం
Signature of the Candidate
కారాయలయ వినియోగారిం
For Office use only

కారాయలయ ఉద్యయగి/అధికార్థ సంతకం
Signature of the Clerk/ Scrutiny Officer

ర్థమార్సొలు:
Remarks
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నిబంధ్నలు – సూచ్నలు
INSTRUCTIONS
1. అసంపూర్థుగా ఉనా దరఖాస్తులు, నిరీణత గడువులోగా (పోసిల్ జాపయంతో సహా) అందని దరఖాస్తులు
పర్థశీలించ్బడవు.
Incomplete applications and applications which are not received within the stipulated
time (including postal delay) will not be considered.
2. ఏ విద్యయర్థి అయినా కే కాలంలో ర్డండు ర్డగుయలర్ కోర్స్లు భినా సంసిలనుంచి అయినా సరే చేయరాదు.
Studying two regular courses, even from different institutes, at a time is not
permitted.
3. ప్రవేశ్ సమాచారం కోసం సొంత చిర్సనామా గల ర్డండు కవరిపై ప్రాస్లపకిస్ లో సూచించిన విధ్ంగా
పోసిల్ స్టింపులు అంట్టంచి పూర్థు చేస్థన దరఖాస్తుకు జతపరచాలి.
Two self-addressed stamped envelopes as mentioned in the prospectus should be
enclosed with the application form.
4. దరఖాస్తులో కోర్థన సర్థిఫికెట్్ నకళ్ళు, ఇతర పత్రాలు పూర్థు చేస్థన దరఖాస్తుకు జతపరచాలి.
Attested copies of the certificates and other documents should be enclosed with the
application form.
5. దరఖాస్తు ఫారానిా అభ్యర్థి సవంత దసూుర్థతో నింపాలి.
Candidate should fill the application form in his/her own hand writing.
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అసలు/ Original

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం

లలితకళాక్షేత్రం, పబ్లిక్ గార్డెన్స్, హైదరాబాద్ – 500 004.

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

రాత / మౌఖిక పరీక్ష అనుమతి పత్రం
Hall Ticket for Written / Oral Test

వర్సస సంఖయ
Sl.No.
i.
ii.
iii.

పీఠం
School

అభ్యర్థి పూర్థు పేర్స
Name of the Candidate in full
తండ్రి / తలిి పేర్స
Father/Mother Name
గుర్థుంపు పుటుిమచ్చలు
Identification Marks
అ.
ఆ.

శాఖ / కేంద్రం
Department / Centre

:
:
:

అభ్యర్థి సంతకం

Signature of the Candidate

రాత పరీక్ష తేది / Written Test Date:
సిలం / Place:
సమయం / Time :

కారాయలయ వినియోగారిం / For Office Use only

పీఠాధిపతి /కేంద్రాధిపతి /శాఖాధిపతి సంతకం
Signature of the Dean/ Director/Head of the Department
నకలు/ Duplicate

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం

లలితకళాక్షేత్రం, పబ్లిక్ గార్డెన్స్, హైదరాబాద్ – 500 004.

POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Lalitha Kalakshetram, Public Gardens, Hyderabad – 500 004.

వర్సస సంఖయ
Sl.No.
i.
ii.
iii.

రాత / మౌఖిక పరీక్ష అనుమతి పత్రం
Hall Ticket for Written / Oral Test

పీఠం
School

అభ్యర్థి పూర్థు పేర్స
Name of the Candidate in full
తండ్రి / తలిి పేర్స
Father/Mother Name
గుర్థుంపు పుటుిమచ్చలు
Identification Marks
అ.
ఆ.

:

శాఖ / కేంద్రం
Department / Centre
Affix latest
photograph with
self attestation.
స్వీయ సంతకంతో
కూడిన ఇటీవలి పాస్
పోర్టు స్ైజు ఫోటో
అతికించాలి.

:
:

అభ్యర్థి సంతకం

Signature of the Candidate

రాత పరీక్ష తేది / Written Test Datet:
సిలం / Place:
సమయం / Time :

కారాయలయ వినియోగారిం / For Office Use only

పీఠాధిపతి /కేంద్రాధిపతి /శాఖాధిపతి సంతకం
Signature of the Dean/ Director/Head of the Department
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Affix latest
photograph with
self attestation.
స్వీయ సంతకంతో
కూడిన ఇటీవలి పాస్
పోర్టు స్ైజు ఫోటో
అతికించాలి.

సూచ్నలు :: INSTRUCTIONS
1. పరీక్షలు మొదలు కావడానికి 10 నిముషాల ముందే అభ్యర్సిలు పరీక్ష హాలులో తమకు కేటాయించిన సీట్ిలో
ఉండాలి. పరీక్ష మొదలైన తర్సవాత పరీక్ష హాలోికి అనుమతించ్డం వీలుపడదు.
Candidates should occupy their seats at least 10 minutes before the commencement of the
exam. Candidate will not be allowed to the Exam Hall after the commencement of the Exam.
2. పరీక్షలు బ్లి లేద్య బాిక్ ఇంక్ / బాల్ పెనుాలతో మాత్రమే రాయాలి.
The examination should be written with the Blue or Black Ink/ Ball pens only.
3. పరీక్ష ముగియడానికి అరగంట్ ముందు వరకు అభ్యర్సిలు బయట్కు వెళ్ుడానికి అనుమతించ్డం వీలుపడదు.
The candidate will not be allowed to leave the examination hall until the last half an hour of
the examination.
4. పరీక్ష హాలులోకి ఎలాంట్ట పుసుకాలు, కాగితాలు, స్లల్ ఫోనుి, కాయలికుయలేట్ర్సి, ఎలకాానిక్ పర్థకరాలు
తీస్తకురాకూడదు.
Carrying books, papers, cell phones, calculators, electronic equipment to the examination
hall is prohibited.
5. అభ్యర్సిలు పరీక్ష హాల్ ట్టకెట్ విధిగా వెంట్ తెచుచకోవాలి.
Candidate should carry the Halltickets along with them.
6. పై నిబంధ్నలు ఉలింఘించిన అభ్యర్సిలు పరీక్ష హాలు నుంచి బహిషొర్థంచ్బడతార్స.
Candidate violating any of the above instructions will be sent out from examination hall.

సూచ్నలు :: INSTRUCTIONS
1. పరీక్షలు మొదలు కావడానికి 10 నిముషాల ముందే అభ్యర్సిలు పరీక్ష హాలులో తమకు కేటాయించిన సీట్ిలో
ఉండాలి. పరీక్ష మొదలైన తర్సవాత పరీక్ష హాలోికి అనుమతించ్డం వీలుపడదు.
Candidates should occupy their seats at least 10 minutes before the commencement of the
exam. Candidate will not be allowed to the Exam Hall after the commencement of the Exam.
2. పరీక్షలు బ్లి లేద్య బాిక్ ఇంక్ / బాల్ పెనుాలతో మాత్రమే రాయాలి.
The examination should be written with the Blue or Black Ink/ Ball pens only.
3. పరీక్ష ముగియడానికి అరగంట్ ముందు వరకు అభ్యర్సిలు బయట్కు వెళ్ుడానికి అనుమతించ్డం వీలుపడదు.
The candidate will not be allowed to leave the examination hall until the last half an hour of
the examination.
4. పరీక్ష హాలులోకి ఎలాంట్ట పుసుకాలు, కాగితాలు, స్లల్ ఫోనుి, కాయలికుయలేట్ర్సి, ఎలకాానిక్ పర్థకరాలు
తీస్తకురాకూడదు.
Carrying books, papers, cell phones, calculators, electronic equipment to the examination
hall is prohibited.
5. అభ్యర్సిలు పరీక్ష హాల్ ట్టకెట్ విధిగా వెంట్ తెచుచకోవాలి.
Candidate should carry the Halltickets along with them.
6. పై నిబంధ్నలు ఉలింఘించిన అభ్యర్సిలు పరీక్ష హాలు నుంచి బహిషొర్థంచ్బడతార్స.
Candidate violating any of the above instructions will be sent out from examination hall.
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