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IAS

ఉపాధ్యక్ష వచనం

జీవితమంతా అధ్యయనం చేయాలనే అభిలాష నేడు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఎకుకవవుతుననది.
వయస్సుతో నిమితతం లేకుండా కొతత విషయాలు తెలుస్సకోవాలి, ఆయా రంగాలోో పరిశోధ్న ద్వారా ప్రావీణ్యం
సంపాదించి పట్టాపంద్వలి అనే ధ్యయయంతో పలువురు విద్వయభ్యయసానిన కొనసాగిస్సతన్ననరు. దీనిని గ్రహంచిన
విశ్ావిద్వయలయాలు దూరవిద్య ద్వారా పలు నూతన కోరుులను ప్రారంభించి విద్వయరుులకు చేరువయ్యయ
ప్రయతనం చేస్సతన్ననయి. ఇది విద్వయవిధానంలో పెనుమారుులకు న్నంది పలికంది. దీని ప్రభ్యవం గత శ్తాబ్ది
ఉతతరారుం నుంచీ ప్రస్సుటమవుతూ వస్సతననది. ఈ పరివరతన దిశ్లో దూరవిద్వయవిధాన్ననిన ప్రధాన సాధ్నంగా
చేస్సకొని లక్షల మందిక ఉననత విద్యను అందించడం జరుగుతుననది. నేరుగా తరగతులకు హాజరై
విద్యనభ్యసంచడం వీలుపడని ఉద్యయగులు, గృహణులు, రెగుయలర్ కోరుులు చేస్సతనన విద్వయరుులు తదితరులకు దూరవిద్య ఒక్ వరంగా
మారింది. భ్విషయతుతలో కూడా దూరవిద్య ప్రాధానయం మరింత పెరుగుతుంద్నడంలో అతిశ్యోకత ఏమాత్రం లేదు. దేశ్వాయపతంగా
దూరవిద్య విసతరించడానిక విసతృతావకాశాలున్ననయి.
తెలుగు భ్యష, సాహతయం, సంసకృతి, క్ళలు, చరిత్ర తదితర రంగాలోో సమగ్ర వికాసం లక్షయంగా 1985 డిసంబర్ 2న పట్టా
శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం ఏరాుటంది.
2001లో పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం దూరవిద్వయకంద్రానిన నెలకొలిుంది. ప్రధానంగా తెలుగు విశ్ావిద్వయలయ
లక్ష్యయలు ప్రతిబ్దంబ్దంచే కోరుులనే దూరవిద్వయకంద్రం నిరాహస్సతననది. వాయపారద్ృష్టాక తావివాకుండా తెలుగు వారి భ్యష, సాహతయం,
సంసకృతులకు ప్రాచురయం క్లిుంచడం, వీట్టని ముందుతరాలకు అందించడం ధ్యయయంగా కోరుులను ప్రవేశ్పెటాడం జరిగింది. సంగీతం,
టెలివిజన్ జరనలిజం, జ్యయతిషం, సనిమా రచన వంట్ట విషయాలోో కోరుులను నిరాహస్సతననది. దూరవిద్వయకంద్రంలో కోరుులను
అభ్యసస్సతనన విద్వయరుులంద్రికీ కొతతగా చేరద్లచుకునే వారిక విశ్ావిద్వయలయం సాాగతం పలుకుతుననది.
ఈ విశ్ావిద్వయలయం దూరవిద్వయకంద్రం ద్వారా నిరాహస్సతనన వివిధ్ కోరుులకు సంబంధంచిన సమగ్ర సమాచారం
ఈ ప్రాసుక్ాసలో పందుపరుస్సతన్ననం. 2019-20 విద్వయ సంవతురం దూరవిద్య కోరుుల సమాచార సంపుట్ట మీకు కావాలిున
సమాచారానిన అందించి కోరుులు పూరిత చేసందుకు ద్యహద్పడుతుంద్ని భ్యవిస్సతన్ననను.

(వి. అనిల్ కుమార్)
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విద్యాత్మక ప్రణాళిక – 2019-20
1.

ప్రవేశ్ ద్రఖాస్సతలు సమరిుంచడానిక చివరి తేది

:

15.10.2019

2.

రూ. 200/-ల ఆలసయ రుస్సంతో ద్రఖాస్సతలు
సమరిుంచడానిక చివరి తేది

:

31.10.2019

3.

అనుసంధాన తరగతుల నిరాహణ్

:

జూన్ / జూలై 2020

4

స.స.ఎం.ట్ట. రెసాున్ు పత్రాల సమరుణ్

:

ఆగష్టా, 2020

5.

టెలివిజన్ డాకుయమంటరీ స.డి. సమరుణ్

:

ఆగష్టా, 2020

6.

వారిిక్ పరీక్షలు

:

సపెాంబరు/ అకోాబరు 2020

ప్రవేశ్ం పందిన విద్వయరుులకు SMS ద్వారా తేదీలు
తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇట్టా సమాచారానిన
విశ్ావిద్వయలయం Website లో పందుపరచడం
జరుగుతుంది.

***
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1.

పరిచయం

2.

ద్రఖాస్సత చేస్సకునే విధానం

3

అరహతలు

4.

కోరుు ఫీజులు మరియు పరీక్ష ఫీజుల వివరాలు

5.

పాఠ్య సామగ్రి మరియు పేపరో వివరాలు

6.

అనుసంధాన తరగతులు (కాంట్టకుా తరగతులు)

7.

డాకుయమంటరీ స.డి.

8.

మూలాయంక్నం, ఉత్తతరణత శ్రేణుల వివరాలు

9.

మరుగుద్ల పరీక్ష

10. పరీక్ష్యకంద్రం కట్టయింపు
11. పునఃప్రవేశ్ం
12. ఒక సమయంలో రెండు కోరుులలో నమోదు
13. కోరుులో తిరిగి నమోదు చేస్సకోవడం
14. ప్రాంత్తయ కంద్రాలు
15. వారిిక్ పరీక్షలకు నమోదు, ద్రఖాస్సత ఫారం సమరిుంచే విధానం
16. సరిాఫికెట్లో పందే విధానం
17. కోరుు నిరాహణ్
18

ప్రవేశ్ ద్రఖాస్సత ఫారం

19. వారిిక్ పరీక్ష ద్రఖాస్సత ఫారం
* * *
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1. పరిచయేం

ప్రపంచవాయపతంగా ఉనన తెలుగు ప్రజల భ్యష, సాహతయం, సంసకృతి, క్ళలు, చరిత్ర, జానపద్ విజాానం తదితర

రంగాలలో వారి అవసరాలను త్తరాాలనే సముననత లక్షయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం 1985 లో తెలుగు విశ్ావిద్వయలయానిన

సాుపంచింది. దేశ్ంలో ఉనన ఐదు భ్యషా విశ్ావిద్వయలయాలలో ఇది ఒక్ట్ట. సాుపంచిన అనతి కాలంలోనే ఈ విశ్ావిద్వయలయం
తెలుగు భ్యష, సాహతయం, చరిత్ర, సంసకృతి, పత్రికారచన, లలిత క్ళలు వంట్ట అనేక్ రంగాలలో విశేష క్ృష్ట సలిపంది.

హైద్రాబాద్ ప్రధాన కంద్రంగా శ్రీశైలం, రాజమండ్రి, కూచిపూడి, వరంగల్లలో ఈ విశ్ావిద్వయలయానిక ప్రాంత్తయ

ప్రాంగణాలు ఉన్ననయి. హైద్రాబాదులోని ప్రధాన ప్రాంగణ్ంలో భ్యష, లలితక్ళలు, పత్రికా రచన, జ్యయతిషం, తులన్నతమక్

అధ్యయనం, అనువాద్ం వంట్ట అధ్యయన్నంశాలలో వివిధ్ సాుయిలోో కోరుులు ఉన్ననయి. అలాగే రాజమండ్రి ప్రాంగణ్ంలో

తెలుగు సాహతయం, శ్రీశైల ప్రాంగణ్ంలో తెలుగువారి చరిత్ర, వరంగల్ ప్రాంగణ్ంలో జానపద్ విజాానం, పేరిణి, ఆంధ్రన్నటయం,
కూచిపూడి ప్రాంగణ్ంలో కూచిపూడి నృతయంవంట్ట అధ్యయన్నంశాలలో వివిధ్ సాుయిలోో కోరుులు ఉన్ననయి.

బోధ్న, పరిశోధ్న, ప్రచురణ్, విసతరణ్ సవలు లక్షయంగా విశ్ావిద్వయలయం మొతతం ఆరు పీఠాలు, ఒక్ క్ళాశాల,

పద్హారు శాఖలు, ఐదు కంద్రాలతో తన కారయక్లాపాలు కొనసాగిస్సతననది. ఇవి కాక్ రాష్ట్ర ప్రభుతాానిక చందిన పనెనండు
సంగీత, నృతయ క్ళాశాలల విద్వయతమక్ పరయవేక్షణ్ కూడా పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం నిరాహస్తంది.

పరిశోధ్న, ప.జి., ప.జి. డిపోమా, డిపోమా అండ్ సరిాఫికెట్ సాుయిలలో మొతతం 59 కోరుులను రెగుయలర్ విధానంలో

విశ్ావిద్వయలయం నిరాహస్సతననది. విశాలమైన ఆడిటోరియం, అతాయధునిక్ కానురెన్ు హాల్, చిత్రవాణి (ఆడియో-విజువల్
స్టాడియో) వంట్ట సౌక్రాయలతో పాట్ల క్ంపూయటర్ నెట్ వరికంగ్ సదుపాయం కూడా అందుబాట్లలో ఉంది.

పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం అందిస్సతనన సంప్రద్వయ, విలక్షణ్మైన కోరుులను ప్రపంచవాయపతంగా ఉనన

తెలుగు వారంద్రికీ అందుబాట్లలోక త్తస్సకువచేా ఉదేిశ్ంతో 2001లో విశ్ావిద్వయలయం దూరవిద్వయకంద్రానిన నెలకొలిుంది.
దేశ్ంలోనే ప్రప్రథమంగా ప్రస్సతతం ప.జి. డిపోమా, డిపోమా, సరిాఫికెట్ కోరుులను దూరవిద్వయకంద్రం నిరాహస్తంది.

పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయంలోని వివిధ్ శాఖలు బోధ్న, పరిశోధ్న నిరాహస్సతనన అంశాలలోనే

దూరవిద్వయకంద్రం కోరుులను నిరాహస్సతననది.

2. దరఖాస్తు చేస్తకునే విధానేం
2.1. ద్రఖాస్సత పత్రం – ప్రాసుక్ాస పంద్డం
రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం పేరున హైద్రాబాదులో చలుోబాట్ల అయ్యయ విధ్ంగా ఏదైన్న
జాత్తయ బాయంకులో రూ. 300/-లు డి.డి. త్తస ఆ డి.డి.ని డైరెక్ార్, దూరవిద్వయకంద్రం, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు
విశ్ావిద్వయలయం, పబ్దోక్ గారెెన్ు, హైద్రాబాద్-4 వారిక సమరిుంచి, ద్రఖాస్సత పత్రానిన ప్రాసుక్ాస తో పాట్ల సాయంగా
పంద్వచుా. నగదు, చకుకలు, పోసాల్ ఆరెర్, మనియారెరు త్తస్సకోబడవు. ద్రఖాస్సత పత్రానిన, ప్రాసుక్ాస ను పోస్సా ద్వారా
పంద్గోరేవారు డిమాండ్ డ్రాఫ్టా రూ. 400/-లకు త్తస్సకొని, డి.డి.తో పాట్ల అభ్యరుులు తాము ఏ కోరుులో ప్రవేశ్ం
పంద్ద్లచుకున్ననరో తెలియజేస్టత అభ్యరున లేఖ పంపాలి. అభ్యరుులు తమ పేరు, చిరున్నమా, ఫోన్ నెంబరు, కోరుు పేరును
డ్రాఫ్టా

వెనుక్

వైపు

సుషాంగా

రాయాలి.

ద్రఖాస్సత

పత్రం,

ప్రాసుక్ాసను

విశ్ావిద్వయలయం

వెబ్సైట్

www.teluguuniversity.ac.in నుండి డౌన్ లోడ్ చేస్సకోవచుా. ఇలా డౌన్ లోడ్ చేస్సకుననవారు రూ. 300/-లు,
డి.డి.తో పాట్ల నిరేిశంచిన కోరుు ఫీజును డి.డి. రూపంలో ప్రవేశ్ ద్రఖాస్సత ఫారానిక జతచేయాలి.
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2.2. ద్రఖాస్సత పత్రంతో జతపరచవలసనవి
2.2.1.

ప్రవేశారహత గల అభ్యరుులు ‘‘రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, హైద్రాబాద్’’ పేరున ఆయా
కోరుులకు నిరేిశంచిన ఫీజును డిమాండ్ డ్రాఫ్టా రూపంలో ఏదైన్న జాత్తయ బాయంకులో త్తస్సకుని ద్వనిన ద్రఖాస్సత
పత్రంతో పాట్ల సమరిుంచాలి. కోరుు ఫీజుక సంబంధంచి డి.డి. సమరిుంచని ఎడల ద్రఖాస్సత నమోదు
చేస్సకోవడం జరుగదు.

2.2.2.

నిరేిశంచిన చోట ఇటీవల త్తయించుకునన పాస పోరుా సైజు ఫోటోలను అతికంచాలి.

2.2.3.

ఆ కోరుుకు నిరేిశంచిన అరహతలకు సంబంధంచిన సరిాఫికెట్ు (మారుకల జాబ్దతా, ప్రొవిజినల్ డిగ్రీ సరిాఫికెట్,
ఎస.ఎస.స., సరిాఫికెట్ు మరియు ఆధార్ కారుె) ఒరిజినల్ ప్రతులను, రెండు (2) సట్ు జిరాక్ు ప్రతులను
ద్రఖాస్సతతోపాట్ల సమరిుంచాలి.

2.2.4.

పోస్సా ద్వారా ద్రఖాస్సత పంపేవారు వెరిఫికషన్ తరాాత ఒరిజినల్ సరిాఫికెటోను స్పుడ్ పోస్సా ద్వారా
విశ్ావిద్వయలయమే విద్వయరుుల చిరున్నమాకు పంపడం జరుగుతుంది.

2.2.5.

సంగీత విశారద్ ప్రొగ్రాముకు ద్రఖాస్సత చేస అభ్యరుులు వయస్సు ధ్రువపత్రం నక్లు ప్రతిని సమరిుంచాలి.

2.2.6.

ద్రఖాస్సత పత్రం నేరుగా సమరిుంచే అభ్యరుులు దూరవిద్వయకంద్రంలో ఒరిజినల్ సరిాఫికెటోను వెరిఫికషన్
చేయించుకొని వాట్టని వెంటనే త్తస్సకోవచుా.

2.2.7.

ఏదైన్న ప్రొగ్రాములో ప్రవేశ్ం పందిన విద్వయరుులు తమ ప్రవేశానిన రదుి చేస్సకునన పక్షంలో తాము చలిోంచిన ఫీజు
వాపస్స చేయడం జరగదు.

2.3. పూరిుచేసిన దరఖాస్తుపత్రేం సమరిపేంచడేం

అనిన విధాలా పూరిత చేసన ద్రఖాస్సత పత్రానిన (అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు, కోరుు ఫీజు డి.డి.ని జతపరచి) రిజిసాార్,
పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, పబ్దోక్ గారెెన్ు, హైద్రాబాద్ – 500 004, తెలంగాణ్ అనే చిరున్నమాకు
నిరేిశంచిన గడువు తేది:15.10.2019 లోగా వయకతగతంగా గానీ, రిజిసార్ె పోస్సా ద్వారా గానీ సమరిుంచాలి.
2.4. ప్రవేశ ఫీజు మరియు పరీక్ష ఫీజు
2019-20 విద్వయసంవతురంలో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులు ఒకసారి ప్రవేశ్ ఫీజు మరియు పరీక్ష ఫీజుతో క్లిప
ఒక డి.డి. చలిోంచవలస ఉంట్లంది.
2.5. రేండవ, త్దుపరి సేంవత్సరాల కోర్సస ఫీజు చెల్లేంచడేం
వారిిక్ పరీక్షలు అయిన వెంటనే, పరీక్ష్య ఫలితాలతో సంబంధ్ం లేకుండా తదుపరి సంవతురం కోరుు ఫీజు
మరియు పరీక్ష ఫీజుతో క్లిప ఒక డి.డి.ని చలిోంచవలస ఉంట్లంది. కోరుు ఫీజు మరియు పరీక్ష ఫీజు చలిోంచిన వారంద్రూ
పాఠ్యసామగ్రి పంద్డానిక అరుహలు.
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3. అరహత్లు









ప.జి. డిపోమా ఇన్ టెలివిజన్ జరనలిజం : గురితంపు పందిన విశ్ావిద్వయలయం నుండి ఏదైన్న డిగ్రీ చేస ఉండాలి.
ప.జి. డిపోమా ఇన్ జ్యయతిరాాస్సత : గురితంపు పందిన విశ్ావిద్వయలయం నుండి ఏదైన్న డిగ్రీ చేస ఉండాలి.
డిపోమా ఇన్ జ్యయతిషం : ఇంటరీమడియెట్లో ఉత్తతరుణలై ఉండాలి.

డిపోమా ఇన్ లైట్ మూయజిక్ (లలిత సంగీతం) : చద్వడం, రాయడం వచిా ఉండాలి. లలిత సంగీతం పటో ఆసకత
క్లిగి ఉండాలి.

డిపోమా ఇన్ ఫిల్మ రైట్టంగ్ : ఎస.ఎస.స. ఉత్తతరుణలై ఉండాలి.

సరిాఫికెట్ కోరుు ఇన్ జ్యయతిషం : ఎస.ఎస.స. ఉత్తతరుణలై ఉండాలి.

సంగీత విశారద్ : ఈ కోరుు మొద్ట్ట సంవతురంలో చేరే న్నట్టక అభ్యరిు వయస్సు 12 సంవతురాలు నిండి ఉండాలి.

సరిాఫికెట్ కోరుు ఇన్ మోడరన్ తెలుగు : ఎస.ఎస.స. లేద్వ తతుమాన పరీక్ష ఉత్తతరుణలై ఉండాలి. ఈ కోరుు తెలుగు
రాని వారి కోసం ముఖయంగా తెలుగు భ్యషేతరుల ఉపయోగం కోసం ఉదేిశంచింది.

ప్రాథమిక్ సాుయి నుంచి ప.జి వరకు ఇంగీోష్ మీడియంలో చదివిన వారు కూడా ఈ కోరుులో ప్రవేశానిక అరుహలు
* * *
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4. కోర్ససల వివరాలు మరియు పరీక్ష ఫీజుల వివరాలు
కాలవయవధ, మాధ్యమం, ఫీజులు (ఒకోక సంవతురానిక)
క్రమ
సంఖయ

1.
2.
3
4
5

కోరుు పేరు

ప.జి. డిపోమా కోరుులు

కాలవయవధ

మాధ్యమం

మొద్ట్ట సంవతురం కోరుు ఫీజు
రూ.లలో

రెండవ సంవతురం కోరుు ఫీజు
రూ.లలో

కోరుు ఫీజు

పరీక్ష ఫీజు

మొతతం రూ.

కోరుు ఫీజు

పరీక్ష ఫీజు

మొతతం రూ.

టెలివిజన్ జరనలిజం

ఒక్ సంవతురం

తెమీ/ఇమీ

5200/-

800/-

6000/-

---

---

---

జ్యయతిరాాస్సత

ఒక్ సంవతురం

తెమీ/ఇమీ

4000/-

800/-

4800/-

---

---

---

లలిత సంగీతం

రెండు సంవతురాలు

తెమీ/ఇమీ

3200/-

600/-

3800/-

3200/-

800/-

4,000/-

సనిమా రచన

ఒక్ సంవతురం

తెమీ/ఇమీ

6200/-

800/-

7000/-

---

---

---

జ్యయతిషం

ఒక్ సంవతురం

తెమీ/ఇమీ

2600/-

800/-

3400/-

---

---

---

ఒక్ సంవతురం

తెమీ/ఇమీ

1600/-

800/-

2400/-

---

---

---

ఆరు సంవతురాలు

తెమీ/ఇమీ

1600/-

600/-

2200/-

1600/-

800/-

2,400/-

డిపోమా కోరుులు

సరిాఫికెట్ కోరుులు

6

జ్యయతిషం

7

సంగీత విశారద్

st

th

1 year
to 5

6 year

th

year

8

ఆధునిక్ తెలుగు

ఒక్ సంవతురం

తెమీ

1100/-

9

800/-

1900/-

---

---

---

5. పాఠ్ా సామగ్రి మరియు పేపరల వివరాలు (కాలపరిమితి)
5.1. ప.జి. డిపోమా ఇన్ టెలివిజన్ జరనలిజం (మారుకలు : 500) (ఒక్ సంవతురం)
పేపర్-1: టెలివిజన్ చరిత్ర
పేపర్-2: టెలివిజన్ రిపోరిాంగ్
పేపర్-3: టెలివిజన్ స్క్కిప్టా రచన
పేపర్-4: టెలివిజన్ ప్రొడక్షన్
పేపర్-5: ప్రాజెక్ా (8 నిముషాల నిడివిక్ల డాకుయమంటరీ నూయస ఫీచర్)

5.2. ప.జి. డిపోమా ఇన్ జ్యయతిరాాస్సత

(మారుకలు : 400) (ఒక్ సంవతురం)

పేపర్-1: వాస్సతశాస్త్రం – ఆధునిక్ నిరామణ్ శలుం (ఆరికటెక్ార్)
పేపర్-2: ఆధునిక్ వాస్సత క్ళ (వాస్సత బేసక్ ఆరికటెక్ార్ అండ్ ఇంజనీరింగ్)
పేపర్-3: జ్యయతిషశాస్త్రం-ప్రాథమిక్ అంశాలు
పేపర్-4: దేవాలయ వాస్సత - శలురీతులు

5.3. డిపోమా ఇన్ జ్యయతిషం

(మారుకలు: 300) (ఒక్ సంవతురం)

పేపర్-1: ఖగోళ విజాానం, ప్రాచయ, పాశాాతయ పద్ధతులు
పేపర్-2: ముహూరతం – గోచారం - శాంతిప్రక్రియలు
పేపర్-3: వాస్సత-ప్రశ్న-వైద్యజ్యయతిషం

5.4. డిపోమా ఇన్ లైట్ మూయజిక్ (లలిత సంగీతం) (రెండు సంవతురాలు)
మొద్ట్ట సంవతురం (మారుకలు : 200)
పేపర్-1: సద్వధంతం (థియరీ)
పేపర్-2: ప్రాయోగిక్ం (ప్రాకాక్ల్)
రెండవ సంవతురం (మారుకలు : 300)
పేపర్-1: సద్వధంతం (థియరీ)
పేపర్-2: ప్రాయోగిక్ం (ప్రాకాక్ల్)
పేపర్-3: ప్రాయోగిక్ం (వాద్యపరిక్రాలతో)

5.5. డిపోమా ఇన్ ఫిల్మ రైట్టంగ్ (మారుకలు : 300) (ఒక్ సంవతురం)
పేపర్-1: ఫిల్మ స్క్కిప్టా రైట్టంగ్ - ఫండమంటల్ు
పేపర్-2: రైటర్- స్క్కిన్ పేో
పేపర్-3: ఫిల్మ స్క్కిప్టా రైట్టంగ్ – ప్రాకాక్ల్ు
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5.6. సరిాఫికెట్ కోర్ు ఇన్ జ్యయతిషం (మారుకలు : 200) (ఒక్ సంవతురం)
పేపర్-1: జ్యయతిషశాస్త్రం-ప్రాథమిక్ అంశాలు – సారూప సాభ్యవాలు
పేపర్-2: జ్యయతిషశాస్త్రం – ఫలనిరణయ విధాన్నలు

5.7. సంగీత విశారద్ (ఆరు సంవతురాలు)
మొద్ట్ట సంవతురం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-1: లక్షణ్ం (సద్వధంతం)
పేపర్-2: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

రెండవ సంవతురం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-3: లక్షణ్ం (సద్వధంతం)
పేపర్-4: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

మూడవ సంవతురం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-5: లక్షణ్ం (సద్వధంతం)
పేపర్-6: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

న్నలగవ సంవతురం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-7: లక్షణ్ం (సద్వధంతం)
పేపర్-8: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

ఐద్వ సంవతురం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-9: లక్షణ్ం (సద్వధంతం)
పేపర్-10: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

ఆరవ సంవతురం

(మారుకలు : 200)

పేపర్-11: లక్షణ్ం (సద్వధంతం)
పేపర్-12: లక్షయం (ప్రాయోగిక్ం)

5.8. సరిాఫికెట్ కోర్ు ఇన్ మోడరన్ తెలుగు (CCMT) (మారుకలు : 200) (ఒక్ సంవతురం)
పేపర్-1: భ్యషాభ్యసనం -1
పేపర్-2: భ్యషాభ్యసనం -2
పేపర్-3: మౌఖిక్ పరీక్ష
* * *

11

6. అనుసేంధాన త్రగతులు (కాేంటాకుు కాలస్తలు)

2019-20 విద్వయ సంవతురంలో వివిధ్ కోరుులోో కొతతగా ప్రవేశ్ం పందిన విద్వయరుులకు 10 రోజులు

అనుసంధాన తరగతులు హైద్రాబాద్ ప్రాంగణ్ంలో నిరాహంచడం జరుగుతుంది. అనుసంధాన తరగతులు జరిగే
తేదీలను విద్వయరుులకు SMS ద్వారాను మరియు విశ్ావిద్వయలయం వెబ్ సైట్ లో ఉంచడం జరుగుతుంది.
అదే విధ్ంగా పత్రికా ప్రక్టన ద్వారా ఇవాడం జరుగుతుంది.

విద్వయరుులు ప్రవేశ్ సమయంలోనే కోరుు ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు ఒకసారి చలిోంచాలి.

రెండవ సంవతురం మరియు తదుపరి సంవతురాల కోరుు ఫీజులు మరియు పరీక్ష ఫీజులు మొద్ట్ట

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

7. డాకుామేంటరీ సి.డి.

(1) స.స.ఎం.ట్ట. విద్వయరుులు వారిిక్ పరీక్ష్యరహత కోసం ఆగష్టా, 2020 ప్రతిసుంద్న పత్రాలు
(రెసాున్ు షీట్ు) సమరిుంచాలి.

(2) ప.జి. డిపోమా ఇన్ టెలివిజన్ జరనలిజం విద్వయరుులు తమ డాకుయమంటరీ స.డి.ని ఆగష్టా, 2020
లోగా సమరిుంచాలి.

(4) పైన తెలియజేసన తేదీలలోపు సంబంధత ప్రతిసుంద్న పత్రాలు/డాకుయమంటరీ స.డి.లు పంపని
అభ్యరుులకు హాల్ ట్టకెట్లో పంపడంగానీ, పరీక్షలకు అనుమతించడం గానీ జరగదు.

8. మూల్ాేంకనేం, ఉత్తురత్
ణ శ్రేణుల వివరాలు
కోరుు పూరతయిన తదుపరి సాధంచిన మొతతం మారుకల ఆధారంగా ఈ కంది విధ్ంగా శ్రేణులు ఇవాడం
జరుగుతుంది. శ్రేణులు ఇచేాటపుుడు బాయక్ లాగ్ ద్వారాగానీ, మరుగుద్ల ద్వారాగానీ పరీక్షలు రాస ఉత్తతరుణలైన
విద్వయరుుల మారుకలు శ్రేణులకు పరిగణించబడవు.
డిగ్రీ, డిపోమా, సరిాఫికెట్ కోరుులు
1. డిసాంక్షన్ – 70 శాతం ఆ పైన
2. ప్రథమ శ్రేణి – 60 నుండి 70 శాతం లోపు
3. దిాత్తయ శ్రేణి – 50 నుండి 60 శాతం లోపు
4. సామానయశ్రేణి – 35 నుండి 50 శాతం లోపు
5. 35 శాతం క్ంటే తకుకవ అయితే ఉత్తతరత
ణ పంద్క్పోవడం
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9. మర్సగుదల పరీక్షలు
అ) పేపరువారీ మరుగుద్ల
 ఒక్క పేపరులో లేద్వ మొతతం పేపరోలో పేపరు వారీ మరుగుద్లకు అనుమతించడం జరుగుతుంది.
అయితే వీరు మొద్ట్ట అటెంప్టా లోనే తమబాయచ్లో తమతో పాట్ల చేరిన విద్వయరుులకు
విశ్ావిద్వయలయం పరీక్షలు నిరాహంచినపుుడు పరీక్ష రాస పాసై ఉండాలి.
 ప్రథమ సంవతురానిక ఒక్సారి, దిాత్తయ సంవతురానిక ఒక్సారి వెంటనే వచేా వారిిక్ పరీక్షలోో
మాత్రమే పేపరువారీ మరుగుద్లకు అనుమతించడం జరుగుతుంది.
 ప్రథమ సంవతురంలో గాని దిాత్తయ సంవతురంలో గాని మరుగుద్ల పరీక్షలు రాయాలనుకునే
అభ్యరుులు తరువాత వెంటనే వచేా పరీక్షలోో తరువాతి బాయచ్ విద్వయరుులకు విశ్ావిద్వయలయం పరీక్షలు
నిరాహంచినపుడు మరుగుద్ల కోసం పరీక్ష రాయవలస ఉంట్లంది. విద్వయరిు ప్రథమ లేద్వ దిాత్తయ
సంవతురం వారిిక్ పరీక్షలోో మొద్ట్ట అటెంప్టా లోనే ఒక్ట్ట లేద్వ రెండు మూడు పేపరోలో మాత్రమే
పాసైనపుట్టకీ తరువాత వెంటనే వచేా పరీక్షలోో బాయక్ లాగ్ (ఫెయిల్ అయిన పేపరుో) పేపరోతోపాట్ల
పేపరువారీ మరుగుద్ల రాస్సకోవచుా. బాయక్ లాగ్ పేపరుో పాసైన తరువాత ఆ పాసైన బాయక్ లాగ్
పేపరోకు మరుగుద్ల రాస్సకోవడం వీలుపడదు. బాయక్ లాగ్ పేపరోకు, మరుగుద్ల రాస పేపరోకు
వేరేారుగా ద్రఖాస్సత ఫారాలు సమరిుంచాలి.
 పేపరువారీ మరుగుద్లకు హాజరయ్యయ అభ్యరుులు రెండు పరీక్షలోో ఎకుకవ మారుకలు సాధంచిన
పరీక్షను డివిజన్ అవారుె కోసం ఎంచుకునే అవకాశ్ం ఉంట్లంది.

నోట్ల : బాయక్ లాగ్ అనగా పరీక్షలకు నమోదు చేస్సకొని ఒక్ట్ట లేద్వ అంతక్న్నన ఎకుకవ పేపరోలో

పరీక్షకు హాజరు కాక్పోవడం, లేద్వ ఫెయిల్ కావడం, లేద్వ తమ బాయచ్ విద్వయరుులతో పాట్ల పరీక్షలకు
నమోదు చేస్సకోక్పోవడం.

ఆ) సమిష్టా మరుగుద్ల :

ప్రథమ, దిాత్తయ సంవతురాలలో పేపరువారీ మరుగుద్లకు అనిన అవకాశాలు పూరతయిన అభ్యరుులు

కంది నిబంధ్నలకు లోబడి మొతతంగా మరుగుద్ల కోసం పరీక్షలు రాస్సకోవడానిక అనుమతి పంద్వచుా.

 పేపరువారీ కాకుండా మొతతం పరీక్షలకు హాజరయ్యయ అభ్యరుులను మాత్రమే సమిష్టా మరుగుద్లకు

అనుమతించడం జరుగుతుంది. ప్రథమ లేద్వ దిాత్తయ సంవతురాలకు గాని, ప్రథమ, దిాత్తయ
సంవతురాలకు క్లిప గాని సమిష్టా మరుగుద్లకు హాజరు కావచుా. వీరు పరీక్షలకు హాజరయ్యయ
సమయంలో ఏ సలబస,

ఏ పరీక్ష విధానం అమలులో ఉంట్లంద్య ద్వని ప్రకారమే మరుగుద్ల

పరీక్షలు రాయవలస ఉంట్లంది.

 ప్రథమ లేద్వ దిాత్తయ సంవతురాలలో లేద్వ ప్రథమ, దిాత్తయ సంవతురాలలో క్లిప సమిష్టా

మరుగుద్లకోసం పరీక్షలకు హాజరయ్యయ అభ్యరుులు గతంలో (తొలిసారి) అనిన పేపరుో రాస పాసైన
వారు, మళ్ళు (రెండవ సారి) అనిన పేపరుో మరుగుద్లకోసం రాస పాసైన సంద్రభంలో తొలిసారి లేద్వ
రెండవ సారి రాసన పరీక్షలలో దేనిలో ఎకుకవ మారుకలు వసత ఆ పరీక్ష మారుకలు మాత్రమే ఎంపక్
చేస్సకోవాలి.

అంతేగానీ

రెండు

పరీక్షలలో

పేపరు

(ఒకొకక్క పేపరును) పేపరోను ఎంచుకునే వీలు ఉండదు.
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వారీగా

బాగా

మారుకలు

వచిాన

 ప్రథమ లేద్వ దిాత్తయ సంవతురాలలో లేద్వ ప్రథమ, దిాత్తయ సంవతురాలలో క్లిప సమిష్టా
మరుగుద్ల కోసం ప్రథమ, దిాత్తయ సంవతురాలలో ఒకోక సంవతురానిక రెండు అవకాశాల చొపుున

మాత్రమే అనుమతించడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా ప్రథమ, దిాత్తయ సంవతురాల పరీక్షలు రాస
పాసైన తరువాతి న్నలుగు సంవతురాల కాలంలో మాత్రమే అనుమతించడం జరుగుతుంది.

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

10. పరీక్షాకేంద్రేం కటాయేంపు
పరీక్షలు

హైద్రాబాద్,

రాజమండ్రి,

కూచిపూడి,

శ్రీశైలం

మరియు

వరంగల్

ప్రాంగణాలలో

నిరాహంచబడతాయి. విద్వయరుులు ప్రవేశ్ ద్రఖాస్సతలో తెలియపరచిన చిరున్నమా ఆధారంగా ఆ చిరున్నమాకు
ద్గగరగా ఉనన పరీక్ష్యకంద్రానిన కట్టయింపు చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్వేళ ప్రవేశ్ ద్రఖాస్సతలో చూపంచిన
చిరున్నమాలో ఏమైన్న మారుు ఉననటోయితే చిరున్నమా మారుును దూరవిద్వయకంద్రంలో ముందుగా నమోదు
చేస్సకోవలస ఉంట్లంది.

11. పునఃప్రవేశేం
ఈ విశ్ావిద్వయలయంలో గాని మరే ఇతర విశ్ావిద్వయలయంలోగాని రెగుయలర్ గా లేద్వ దూరవిద్య ద్వారా
ఒక్ కోరుు చేసన అభ్యరుులు తిరిగి అదే కోరుులో ప్రవేశ్ం పంద్డానిక అరుహలు కారు.

12. ఒక సమయేంలో రేండు కోర్ససలలో నమోదు
దూరవిద్వయకంద్రం నిరాహంచే కోరుులలో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులు ఈ విశ్ావిద్వయలయంలో లేద్వ మరే
ఇతర విశ్ావిద్వయలయంతో క్లుపుకొని ఒక సమయంలో రెండు కోరుులలో నమోదు చేస్సకోవడంగాని, ఒక
సమయంలో రెండు పరీక్షలకు నమోదు చేస్సకోవడంగాని నిబంధ్నలకు విరుద్ధం.

13. రీ రిజిస్ట్రేషన్
దూరవిద్వయకంద్రం నిరాహస్సతనన కోరుులలో చేరే విద్వయరుులు కోరుు కాలవయవధక రెట్టాంపు కాలంలోగా

కోరుు పూరిత చేస్సకోవలస ఉంట్లంది. నిరణయించిన కాలవయవధలోగా కోరుు పూరిత చేస్సకోలేని పక్షంలో వారి
ప్రవేశానిన రదుి చేయడం జరుగుతుంది.

14. ద్విత్తయ సేంవత్సరేంలోకి ప్రమోట్ కావడేం
ప్రథమ సంవతురం పరీక్షలకు నమోదు చేస్సకునన విద్వయరుులు మాత్రం వారు పరీక్షలు రాసన లేద్వ ఏవైన్న
కారణాల చేత పరీక్షలు రాయక్పోయినపుట్టకీ రెండవ సంవతురంలోక ప్రమోట్ అవుతారు.
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15. ప్రేంత్తయ కేంద్రాలు
దూరవిద్వయకంద్రం ఈ కంది ప్రదేశాలలో ప్రాంత్తయ కంద్రాలను క్లిగి ఉంది.
1. సాహతయపీఠ్ం, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, బొమూమరు, రాజమండ్రి – 533 124,
ఫోన్ నెం. 0883-2419322
2. చరిత్ర, సంసకృతి, పురావస్సత శాస్త్ర పీఠ్ం, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, శ్రీశైలం-518
101, క్రూనలు జిలాో. ఫోన్ నెం. 08524-287153
3. శ్రీ సదేధంద్రయోగి కూచిపూడి క్ళాపీఠ్ం, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, కూచిపూడి521 136, క్ృషాణజిలాో. ఫోన్ నెం. 08671-252246
4. జానపద్, గిరిజన విజాానపీఠ్ం, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, భ్ద్రి ట్టయంక్ బండ్ రోడుె
(హంటర్ రోడుె) వరంగల్ – 506 002. ఫోన్ నెం. 0870-2101309

16. వారిిక పరీక్షలకు నమోదు, దరఖాస్తు ఫారేం సమరిపేంచే విధానేం
వారిిక్ పరీక్షలు సాధారణ్ంగా సపెాంబరు/అకోాబరు నెలలోో జరుగుతాయి. సపోమంటరీ పరీక్షలు
నిరాహంచబడవు.
దూరవిద్వయకంద్రం నిరాహంచే కోరుులకు సంబంధంచిన వారిిక్ పరీక్షలు విశ్ావిద్వయలయం ప్రధాన
కారాయలయం హైద్రాబాద్, రాజమండ్రి, కూచిపూడి, శ్రీశైలం మరియు వరంగల్ ప్రాంతాలలో జరుగుతాయి.
మొద్ట్ట, రెండవ సంవతురం పరీక్షలు క్లిప ఒకసారి రాస విద్వయరుులు వారిిక్ పరీక్షల ద్రఖాస్సత ఫారానిన
ఏ సంవతురానిక ఆ సంవతురం విడివిడిగా సమరిుంచాలి. రెండు సంవతురాలకు క్లిప ఒక ద్రఖాస్సత ఫారానిన
సమరిుంచకూడదు. అదేవిధ్ంగా డి.డి.లు కూడా ఏ సంవతురానిక ఆ సంవతురం విడివిడిగా ఉండాలి. డి.డి.లనీన
‘‘రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, హైద్రాబాద్’’ వారి పేరు మీద్ మాత్రమే త్తయాలి. బాయంకు
నుండి డిమాండు డ్రాఫ్టా త్తస్సకునన తేదీ నుంచి 10 రోజులలోగా దూరవిద్వయకంద్రానిక అందేవిధ్ంగా పంపాలి.
బాయక్ లాగ్, ఇంప్రూవ్ మంట్ పరీక్షలు ఒకసారి రాస విద్వయరుులు కూడా వేరు వేరుగా ద్రఖాస్సత ఫారాలు
సమరిుంచాలి. డి.డి.లు కూడా వేరు వేరుగా త్తస్సకోవాలి.
వారిిక్ పరీక్షల ద్రఖాస్సత ఫారానిన దూరవిద్వయకంద్రం నుంచి విద్వయరుులకు పోస్సా ద్వారా పంపడంగానీ,
దూరవిద్వయకంద్రంలో ఇవాడం గానీ జరగదు. రెండవ / తదుపరి సంవతురాల కోసం మరుగుద్ల రాస్సకోవడం,
బాయక్ లాగ్ పేపరుో రాస్సకోవడం, ఇతర అవసరాల నిమితతం పరీక్ష ద్రఖాస్సత ఫారానిన అవసరమైననిన ప్రతులు
జిరాక్ు త్తస్సకుని భ్ద్రపరచుకోవలస ఉంట్లంది.

బాయక్ లాగ్, ఇంప్రూవ్ మంట్ పరీక్షల ఫీజు వివరాలు:
ఒక్ట్ట లేద్వ రెండు పేపరో వరకు

రూ. 300 +100 = 400/-లు

అవసరమైన సమాచారానిన, పత్రాలిన, పందుపరచి, డిమాండ్ డ్రాఫ్టా రూపంలో నిరేిశంచిన ఫీజు చలిోంచని
ద్రఖాస్సత ఫారాలిన తిరసకరించడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో ఏ విద్మైన ఉతతర ప్రతుయతతరాలకు తావులేదు.
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కోరుులో ప్రవేశంచిన వెంటనే విద్వయరుులకు రిజిసాషన్-క్ం-హాల్ ట్టకెట్ నంబరు మరియు గురితంపు కారుె
ఇవాడం జరుగుతుంది. ఈ నెంబర్ నే పరీక్ష ద్రఖాస్సత ఫారంలో మూడు చోటో వేయవలస ఉంట్లంది.
విశ్ావిద్వయలయంతో జరిపే ఉతతర ప్రతుయతతరాలలో ఈ నెంబర్ తపుక్ రాయాలి. ద్రఖాస్సత ఫారంపై అవసరమైన
చోటో విద్వయరుులు మాత్రమే విధగా సంతకాలు చేయాలి.
వారిిక్ పరీక్ష ద్రఖాస్సత పత్రం రెగుయలర్ పరీక్షలకోసమైతే రెగుయలర్ గడిలో, బాయక్లాగ్ పరీక్షలకోసమైతే
బాయక్లాగ్ గడిలో, మరుగుద్ల పరీక్షలకోసమైతే ఇంప్రూవ్మంట్ గడిలో ద్రఖాస్సత పత్రం, హాల్ ట్టకెట్లపై మూడు
చోటో మారుక () చేయవలస ఉంట్లంది.

17. సరిుఫికెట్లల పేందే విధానేం
1. Pre-Convocation Degree

Rs.1500/- in person

2. Convocation Degree (Duplicate)

Rs. 2000/- in person Rs. 2100/- By Post

3. Provisional Certificate

Rs. 400/- Person

Rs. 450/- By Post

4. Migration Certificate

Rs. 400/- in person

Rs. 450/- By Post

5. Consolidated Memo

Rs.300/- in person

Rs.350/- By Post

6. Duplicate Memo

Rs.300/-in person

Rs. 350/- By Post

7. Name Correction in Memo

Rs.200/- in person

Rs. 250/- By Post

Rs. 1550/- by Post

8. Verification of Authentification Certificates Rs.1000/All the Demand Drafts should be taken in favour of “Registrar, Potti Sreeramulu
Telugu University, Hyderabad” in any Nationalised Bank, Payable at Hyderabad.
For obtaining the above certificates the reguisition letter to be address to the
Controller of Examination, Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad.

18. కోర్సస నిరిహణ

దూరవిద్వయకంద్రం నిరాహంచే కోరుులలో తగినంతమంది విద్వయరుులు ప్రవేశ్ం పందినపుుడు మాత్రమే

కోరుు నిరాహంచడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో విశ్ావిద్వయలయం పూరిత హకుకను క్లిగి ఉంట్లంది. కోరుులు,
పరీక్షల నిరాహణ్కు సంబంధంచిన న్నయయపరమైన లావాదేవీలు ఏమైన్న ఉననటోయితే అవి హైద్రాబాద్ పరిధలోనే
పరిషకరించుకోవలస ఉంట్లంది.
గమనిక్ :

కోరుు పూరిత చేస్సకునన విద్వయరుులకు ఒరిజినల్ మమో, ప్రొవిజినల్ సరిాఫికెట్లో రిజిసార్ె పోస్సా ద్వారా
పంపడం జరుగుతుంది. ఇందుకు విద్వయరిు ఏ విధ్మైన రుస్సం చలిోంచనవసరం లేదు. విద్వయరుులు
సమరిుంచే ద్రఖాస్సత ఫారాలు అనీన దూరవిద్వయకంద్రం డైరెక్ార్ సఫారస్సతో సమరిుంచాలి.
* * *
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విద్వయరుులు తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1.

కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన తరాాత కాంట్టక్ా తరగతులు ఎపుుడు నిరాహంపపడతాయి?
సమాధానం: కొతతగా కోరుులోో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులకు ప్రతిసంవతురం కాంట్టక్ా తరగతులు హైద్రాబాదులో
నిరాహంచడం జరుగుతుంది.

2.

ఒక్ కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన తరాాత మర్కక్ కోరుుకు
సమాధానం: విద్వయరుులు ప్రవేశ్ సమయంలో చేరిన కోరుులో కొనసాగలేనపుడు ఆ విద్వయరిు మర్కక్ కోరుుకు మారడానిక
అవకాశ్ం

ఉంది. ఇలాంట్ట

విద్వయరుులు

ఆ విద్వయసంవతురం కాంట్టక్ా

తరగతులు

ప్రారంభ్యనిక

ముందుగానే

విశ్ావిద్వయలయానిక ద్రఖాస్సత చేస్సకోవాలి. ఇందుకోసం రూ. 500/-ల డి.డి. ని కూడా సమరిుంచాలి.
3.

ఏదైన్న ఒక్ మాధ్యమంలో ప్రవేశ్ం పందిన తరాాత మరో మాధ్యమం మారుు చేస్సకోవడానిక అవకాశ్ం ఉంద్వ?
సమాధానం: విద్వయరుులు మాధ్యమం మారుు చేస్సకోద్లచినటోయితే అది పరీక్షలకు ద్రఖాస్సత చేసలోపే రూ. 500/-ల రుస్సం
చలిోంచి మారుాకోవాలి.

4.

కోరుు మటీరియల్ ఎపుుడు అంద్జేసాతరు?
సమాధానం: విద్వయరుులు కోరుులో ప్రవేశ్ం పందిన వెంటనే కోరుు మటీరియల్ అంద్జేయడం జరుగుతుంది. పోసా ద్వారా
ప్రవేశాలు పందిన విద్వయరుులకు ద్రఖాస్సతలు అందిన 10 రోజులోో మటీరియల్ పోసా ద్వారా పంపడం జరుగుతుంది.

5.

ద్రఖాస్సత ఫారాలు ఏ సమయంలో సమరిుంచాలి?
సమాధానం: విశ్ావిద్వయలయం పనివేళలోో సమరిుంచాలి.

6.

మొద్ట్ట వారిిక్ పరీక్షలు రాసన తరాాత రెండవ / ఆపై తరగతుల కోసం సంబంధంచిన కోరుు ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు ఎపుుడు
చలిోంచాలి?
సమాధానం: మొద్ట్ట/ ఆపై సంవతురాల కోరుులకు పరీక్షలు రాసన విద్వయరుులు పరీక్షలు రాసన వెంటనే తదుపరి సంవతురం
కోరుులకు నిరేిశంచిన ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు డి.డి. రూపంలో సమరిుంచి వెంటనే పుసతకాలు పంద్వచుా.

7.

ప్రవేశ్ సమయంలో ఒరిజినల్ సరిాఫికెట్ు చూపంచాలా?
సమాధానం: కోరుులో ప్రవేశ్ం పందే విద్వయరుులు ప్రవేశ్ సమయంలో ఒరిజినల్ సరిాఫికెట్ు చూపంచి వెంటనే త్తస్సకెళువచుా.
పోసా ద్వారా పంపే విద్వయరుులు ఒరిజినల్ సరిాఫికెట్ు తిరిగి విశ్ావిద్వయలయమే స్పుడ్ పోస్సా ద్వారా పంపడం జరుగుతుంది.

8.

మొద్ట ఎంపక్ చేస్సకునన పరీక్ష్య కంద్రానిన మారుాకోవచాా?
సమాధానం: సహేతుక్మైన కారణాలు ఉంటే విద్వయరిు తాను మొద్ట ఎంపక్ చేస్సకునన పరీక్ష్య కంద్రానిన మారుాకోవచుా.
దీనికోసం నెలరోజుల ముందుగా పరీక్షల నియంత్రణాధకారిక అభ్యరున లేఖ సమరిుంచాలి.

9.

విద్వయరుులు కాంట్టకుా తరగతులకు తపునిసరిగా హాజరవాాలిు ఉంట్లంద్వ?
సమాధానం: విద్వయరుులు తమ అవసరానిన బట్టా హాజరవావచుా.

10. బాయక్లాగ్ పరీక్షఫీజు విడిగా క్ట్టాలా?
సమాధానం: బాయక్లాగ్ పరీక్షలు రాసవారు కూడా ఫీజు విడిగా చలిోంచాలి.
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వెల : రూ. 300/Price : Rs. 300/-

దూరవిద్యాకేంద్రేం

పట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్యాలయేం
లలితక్ళాక్షేత్రం, పబ్దోక్ గారెెన్ు, హైద్రాబాద్ – 500 004.

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY

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 :: 2019 – 2020
Admission Application Form :: 2019 – 2020
రిజిసాషన్ / హాల్ ట్టకెకట్ నెం.
(కారాయలయ వినియోగారుం)
Registration/Hall Ticket No.
(For Office Use only)

కోరుు పేరు
Programm
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. __________ బాయంకు పేరు, బ్రంచి_________________________________
కోరుు ఫీజు వివరాలు : డి.డి.ని రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, హైద్రాబాద్ పేరిట ఏదేని జాత్తయబాయంకులో 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.
తండ్రి / భ్రత పేరు
Father’s / Husband’s Name
తలిో పేరు
Mother’s Name
పుట్టాన తేది, వయస్సు

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

Date of Birth & Age

(As per SSC records or an equivalent certificate)

6.
7.
8
9.

ఉతతర, ప్రతుయతతరాలకు చిరున్నమా
Address for Communication
సుర చిరున్నమా
Permanent Address
ఫోన్ నెం., మొబైల్, ఈ-మయిల్
Telephone No., Mobile, E-mail
జాత్తయత / Nationality
18

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

వివాహత
Married

జనరల్
మైన్నరిటీ
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

పటాణ్వాస
Urban

D

గ్రామవాస
Rural

దేశ్ం
:
Country :

విద్వయరహతల వివరాలు (Educational Qualifications)

కోరుు పేరు
Name of the
Course

12.

అవివాహత
Unmarried

యూనివరిుటీ పేరు
Name of the
University

హాల్ ట్టకెకట్ నం.
Hall Ticket No.

ఉత్తతరణత పందిన
సంవతురం, నెల
Year, Month of
Pass

దిాత్తయ భ్యష
Second
Language

ఐచిిక్ విషయాలు
Optional
Subjects

మారుకల
శాతం
Percentage
of Marks

గురితంపు పుట్లామచాలు (Identification marks)
1. __________________________________________
2. __________________________________________
పైన పేర్కకనన వివరాలు వాసతవమైనవని అంగీక్రిస్సతన్ననను. వాట్టలో తపుుడు సమాచారం, లోపాలు ఉననటోయితే విశ్ావిద్వయలయం

న్నపైన క్రమశక్షణారాహతయం కంద్ తగిన చరయ త్తస్సకోవచుా. విశ్ావిద్వయలయం ప్రాసుక్ాస క్షుణ్ణంగా చదివిన తరువాత ఈ ద్రఖాస్సతను
పూరిత చేశాను. విశ్ావిద్వయలయం నియమ నిబంధ్నలకు నేను బదుధడనై ఉంట్టనని ప్రతిన చేస్సతన్ననను.

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 సంతక్ం
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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దూరవిద్వయకంద్రం

పట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్యాలయేం
లలితక్ళాక్షేత్రం, పబ్దోక్ 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
వరంగల్/ Warangal
శ్రీశైలం/ Srisailam
కూచిపూడి/Kuchipudi

(ద్రఖాస్సత పూరిత చేస ముందు స్టచనలు చద్వాలి.
అభ్యరిు సాద్స్టతరితో ద్రఖాస్సత పూరిత చేయాలి)

(Read the instructions carefully before filling
the form. Fill it in your own handwriting)

వారిిక్ పరీక్షలు – 201
Annual Exams - 201

I / II / III / IV / V / VI year
మొద్ట్ట / రెండవ / మూడవ / న్నలగవ / ఐద్వ / ఆరవ సం.

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. __________ బాయంకు పేరు, బ్రంచి________________________________
డి.డి.ని రిజిసాార్, పట్టా శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్వయలయం, హైద్రాబాద్ పేరిట ఏదేని జాత్తయ బాయంకులో 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. తండ్రి పేరు:
Father’s Name:
4. తలిో పేరు:
Mother’s Name:
1.

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6. గతంలో ఈ కోరుుకు సంబంధంచిన పరీక్షకు హాజరయాయరా?
Have you appeared earlier for this examination?
హాజరై వుంటే గత హాల్ ట్టకెట్ నెంబరు
If yes, give Hall Ticket No.
7. ఇంతకుముందు ఎపుుడైన్న పబ్దోక్ పరీక్షలలో
డిబార్ / రసాకట్ చేయబడినటోయితే వాట్ట వివరాలు
Whether any time you got debarred or rusticated in earlier
Public examinations? If so furnish the details in a separate sheet.
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అవును / లేదు :
Yes / No
:
:
:

8. ఇంప్రూవ్ మంట్, బాయక్ లాగ్ పరీక్షలకు హాజరయ్యయవారు ఈ ప్రాసుక్ాస లోని పేజి నెంబరు ............లో ఇందుకు సంబంధంచిన వివరాలను
క్షుణ్ణంగా చదివి అందులో పేర్కకనన విధ్ంగా ద్రఖాస్సత సమరిుంచవలస ఉంట్లంది.
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 సంవతురం
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

ఉతతర, ప్రతుయతతరాలకు చిరున్నమా : _____________________________________________________________________
Address for Correspondence : ____________________________________________________________________

10.

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

అభ్యరిు సంతక్ం

Date:

Candidate’s Signature

Place:

స్టచనలు (INSTRUCTIONS TO CANDIDATES)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

అభ్యరిు ఒక్ట్ట క్ంటే ఎకుకవ సంవతురాలకు సంబంధంచిన వారిిక్ పరీక్షలకు హాజరవుతుననటోయితే ద్రఖాస్సత పత్రాలు వేరేారుగా
సమరిుంచాలి.
The candidate should submit separate application for each year of annual examination.
రెగుయలర్, బాయక్లాగ్, ఇంప్రూవ్మంట్ పరీక్షలకు వేరువేరుగా ద్రఖాస్సతలు సమరిుంచాలి.
Separate applications should be submitted for Regular, Backlog and Improvement Examinations
పూరిత చేసన ద్రఖాస్సతలను దూరవిద్వయకంద్రంలో 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 తపునిసరిగా రాయాలి.
Write the name of the candidate, course, Registration number on the back of DD
అభ్యరిు రిజిసాషన్ నెంబరు / హాల్ ట్టకెట్ నెంబరు విధగా పేర్కకనవలస ఉంట్లంది.
Candidate should mention the Registration No./ Hall Ticket No. in the prescribed column.
అసంపూరితగా ఉనన ద్రఖాస్సతలు పరిశీలించడం జరగదు.
Incomplete applications will be summarily rejected.
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పరీక్ష్యకంద్రం Exam. Centre ()
హైద్రాబాద్/Hyderabad
రాజమండ్రి/ Rajahmundry
వరంగల్/ Warangal
శ్రీశైలం/ Srisailam
కూచిపూడి/Kuchipudi

దూరవిద్వయకంద్రం
పట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్యాలయేం

Office Copy

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
REGULAR

BACKLOG
EXAMS

వారిిక్ పరీక్షలు-201_____

IMPROVEMENT

అనుమతి పత్రేం
Hall Ticket

Annual Examinations 201____

హాల్ టికెెట్ నేం.
Hall Ticket No.

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

కోర్సస:
Course:

మాధ్ామేం:
Medium :

I / II / III / IV / V / VI year
మొద్ట్ట / రెండవ / మూడవ / న్నలగవ / ఐద్వ / ఆరవ సం.

అభ్యరిు పూరిత పేరు :
Name of the Candidate in Full:
ఆధార్ కారుె నం. Aadhar Card No.
తండ్రి పేరు:
Father’s Name:
తలిో పేరు:
Mother’s Name:
అభ్యరిు పుట్లామచాల వివరాలు (1) ______________________________________________________________
Identification marks
(2) ______________________________________________________________
అభ్యరిు పరీక్షలకు హాజరవుతునన పేపరో 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 సంతక్ం
Signature of the Candidate
Candidate Copy

డైరెక్ార్
Director

పరీక్షల నియంత్రణాధకారి
Controller of Examinations

దూరవిద్వయకంద్రం
పట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ావిద్యాలయేం

పరీక్ష్యకంద్రం Exam. Centre ()
హైద్రాబాద్/Hyderabad
రాజమండ్రి/ Rajahmundry
వరంగల్/ Warangal
శ్రీశైలం/ Srisailam
కూచిపూడి/Kuchipudi

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

BACKLOG
EXAMS

Annual Examinations 201____

IMPROVEMENT

అనుమతి పత్రేం
Hall Ticket

హాల్ టికెెట్ నేం.
Hall Ticket No.

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

కోర్సస:
Course:

మాధ్ామేం:
Medium:

I / II / III / IV / V / VI year
మొద్ట్ట / రెండవ / మూడవ / న్నలగవ / ఐద్వ / ఆరవ సం.

అభ్యరిు పూరిత పేరు :
Name of the Candidate in Full:
ఆధార్ కారుె నం. Aadhar Card No.
తండ్రి పేరు:
Father’s Name:
తలిో పేరు:
Mother’s Name:
అభ్యరిు పుట్లామచాల వివరాలు (1) ______________________________________________________________
Identification marks
(2) ______________________________________________________________
అభ్యరిు పరీక్షలకు హాజరవుతునన పేపరో 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 సంతక్ం
Signature of the Candidate

డైరెక్ార్
Director
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పరీక్షల నియంత్రణాధకారి
Controller of Examinations

స్టచనలు :: INSTRUCTIONS
అభ్యరిు ప్రవేశ్ం విశ్ావిద్వయలయం నిబంధ్నలక్నుగుణ్ంగా లేద్ని భ్యవిసత అభ్యరిు సరిాఫికెట్ ఎపుుడైన్న రదుి చేయడానిక విశ్ావిద్వయలయం
అధకారం క్లిగి ఉంట్లంది.
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 తమకు కట్టయించిన స్పటోలో ఉండాలి. పరీక్ష మొద్లైన
అరగంట తరువాత వచేా అభ్యరుులు పరీక్షకు 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 బ్లో లేద్వ బాోక్ ఇంక్ / బాల్ పెనునలతో మాత్రమే రాయాలి.
The candidates have to write the examination with blue or black ink / ball pens only.
4. అద్నపు సమాధాన పత్రాలు ఇవాబడవు. Additional Answer Sheets not issued.
5. పరీక్ష ప్రారంభ్ం తరువాత చివరి అరగంట ముందు వరకు అభ్యరుులు పరీక్ష పత్రంతో బయటకు వెళుడానిక అనుమతించబడరు. అభ్యరుులు
మధ్యలో వెళ్ళుపోద్లిసత పరీక్ష్య సమయంలో 2/3వ వంతు సమయం పూరతయిన తరువాత ఆ ప్రశానపత్రం ఇనిాజిలేటర్ కు 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, కాలికుయలేటరుో త్తస్సకురాకూడదు. 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 పరీక్షకు వారి హాల్ ట్టకెకట్ విధగా వెంట తెచుాకోవాలి. పరీక్ష్యధకారులు అడిగిన వెంటనే చూపంచాలి.
Candidates should carry their hall tickets along with them every day and should produce the same for inspection
on demand.
8. అభ్యరిు పూరిత చిరున్నమా (ఫోన్ నెంబర్ తో సహా) ____________________________________________________
Candidate’s complete address (with Phone No.) ____________________________________________
1.

స్టచనలు :: INSTRUCTIONS
అభ్యరిు ప్రవేశ్ం విశ్ావిద్వయలయం నిబంధ్నలక్నుగుణ్ంగా లేద్ని భ్యవిసత అభ్యరిు సరిాఫికెట్ ఎపుుడైన్న రదుి చేయడానిక విశ్ావిద్వయలయం
అధకారం క్లిగి ఉంట్లంది.
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 తమకు కట్టయించిన స్పటోలో ఉండాలి. పరీక్ష మొద్లైన
అరగంట తరువాత వచేా అభ్యరుులు పరీక్షకు 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 బ్లో లేద్వ బాోక్ ఇంక్ / బాల్ పెనునలతో మాత్రమే రాయాలి.
The candidates have to write the examination with blue or black ink / ball pens only.
4. అద్నపు సమాధాన పత్రాలు ఇవాబడవు. Additional Answer Sheets not issued.
5. పరీక్ష ప్రారంభ్ం తరువాత చివరి అరగంట ముందు వరకు అభ్యరుులు పరీక్ష పత్రంతో బయటకు వెళుడానిక అనుమతించబడరు. అభ్యరుులు
మధ్యలో వెళ్ళుపోద్లిసత పరీక్ష్య సమయంలో 2/3వ వంతు సమయం పూరతయిన తరువాత ఆ ప్రశానపత్రం ఇనిాజిలేటర్ కు 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, కాలికుయలేటరుో త్తస్సకురాకూడదు. 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 పరీక్షకు వారి హాల్ ట్టకెకట్ విధగా వెంట తెచుాకోవాలి. పరీక్ష్యధకారులు అడిగిన వెంటనే చూపంచాలి.
Candidates should carry their hall tickets along with them every day and should produce the same for inspection
on demand.
8. అభ్యరిు పూరిత చిరున్నమా (ఫోన్ నెంబర్ తో సహా) ____________________________________________________
Candidate’s complete address (with Phone No.) ____________________________________________
1.
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