CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
Public Gardens, HYDERABAD – 500 004
PH. 040-23241923 Website: www.teluguuniversity.ac.in.
Prof. C. Murali Krishna
Director I/C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date: 02.01.2020

ATTENTION
Students of B.A. Carnatic Music 3rd and 4th year, B.A. Special Telugu
3 year, Sangeeta Visaradha 3rd, 4th, 5th and 6th year are informed to pay Course fee
and Examination Fee on or before 29th Feb 2020 without late fee. The last date for
Payment of Course fee and Exam fee is 31.3.2020. The Late Fee is Rs.500/-.
The details are given below.
rd

DETAILS OF COURSE FEE AND EXAM FEE
Sl.No.

Name of the Course

Course Fee

Exam Fee

Total

1

B.A. Carnatic Music
2nd & 3rd year
B.A. Carnatic Music
4th year
B.A. Spl Telugu 2nd year
B.A. Spl Telugu 3rd year
Sangeeta Visarada
2nd, 3rd, 4th and 5th
Sangeeta Visarada
6th year

3,600/-

600/-

4,200/-

3,600/-

800/-

4,400/-

2,600/2,600/1600/-

600/800/600/-

3,200/3,400/2,200/-

1600/-

800/-

2,400/-

2
3
4
5
6

DD should be drawn in favour of “Registrar, Potti Sreeramulu Telugu
University, Hyderabad”
The examination form can be downloaded from www.teluguuniversity.ac.in

The course material will be supplied from 06.01.2020 onwards. The course
material will be supplied to the students either by person or by Post. No need to
enclose covers. Mention address correctly. If there is any change of address, inform
the Centre well in advance.

Director I/C

దూరవిద్యాకేంద్రేం

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
లలితకళాక్షేత్రేం, పబ్లిక్ గార్డెన్స్, హైదరాబాద్ – 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 ఫారం
పరీక్షాకేంద్రేం Exam. Centre ()
హైదరాబాద్/Hyderabad
రాజమేండ్రి/ Rajahmundry
వరేంగల్/ Warangal
శ్రీశైలేం/ Srisailam
కూచిపూడి/Kuchipudi

(EXAM APPLICATION FORM)

(దరఖాస్తి పూరిి చేసే ముేందు సూచ్నలు చ్దవాలి.
అభ్ారిి సవదసూిరితో దరఖాస్తి పూరిి చేయాలి)

(Read the instructions carefully before filling

I / II / III / IV / V / VI year
మొదట్ట / ర్డేండవ / మూడవ / నాలగవ / ఐదవ / ఆరవ సేం.

the form. Fill it in your own handwriting)

వారిిక పరీక్షలు – 201
Annual Exams - 201

హాల్ ట్టకెట్ నేం.
Hall Ticket No.

కోర్స్ :

మాధ్ామేం:

కోర్స్లో చేరిన సేం. :

Course :

Medium :

Year of Admission:

పరీక్ష ఫీజు చెలిిేంపు వివరాలు(Examination Fee particulars):
DD. No. __________ Date ___________ Rs. _________ Bank Name, Branch ___________________________
డిడి నేం. __________ తేది __________ రూ. __________ బాాేంకు పేర్స, బ్రేంచి___________________________________
డి.డి.ని రిజిస్ట్రార్, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయేం, హైదరాబాద్ పేరిట ఏదేని జాతీయ బాాేంకులో మాత్రమే తీయాలి.
(D.D. to be drawn in favour of the “Registrar, Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad” from any nationalized bank)
పాస్ పోర్సి సైజు ఫోటో
అతికేంచాలి.

Affix latest

passport size
photograph

అభ్ారిి పూరిి పేర్స :
Name of the Candidate in Full:
2. ఆధార్ కార్సె నేం.
Aadhar Card No.
3. తేండ్రి పేర్స:
Father’s Name:
4. తలిి పేర్స:
Mother’s Name:
1.

4. అభ్ారిి పుట్టిమచ్చల వివరాలు (1) _______________________________________________________________________________
Identification Marks
(2) ________________________________________________________________________________
5. అభ్ారిి పరీక్ష రాయదలచుకునన పేపరి వివరాలు (టైట్టల్ తో సహా):
Details of the papers appearing with Titles:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6. గతేంలో ఈ కోర్స్కు సేంబేంధేంచిన పరీక్షకు హాజరయాారా?
Have you appeared earlier for this examination?
హాజరై వుేంటే గత హాల్ ట్టకెట్ నేంబర్స
If yes, give Hall Ticket No.
7. ఇేంతకుముేందు ఎపుుడైనా పబ్లిక్ పరీక్షలలో
డిబార్ / రస్టికట్ చేయబడినటియితే వాట్ట వివరాలు
Whether any time you got debarred or rusticated in earlier
Public examinations? If so furnish the details in a separate sheet.

అవును / లేదు :
Yes / No
:
:
:
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8.
ఇేంప్రూవ్ మేంట్, బాాక్ లాగ్ పరీక్షలకు హాజరయ్యావార్స ఈ ప్రాస్పుకిస్ లోని పేజి నేంబర్స 19లో ఇేందుకు సేంబేంధేంచిన వివరాలను క్షుణ్ణేంగా చ్దివి
అేందులో పేర్కొనన విధ్ేంగా దరఖాస్తి సమరిుేంచ్వలస్ట ఉేంట్టేంది.
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.
కోర్స్ పేర్స / విషయేం
Name of the course and
subject

పరీక్ష రాస్టన సేంవత్రేం
Year of the
examination appeared

ఇేంప్రూవ్ మేంట్ వ్రాసే పేపర్సి
Papers appearing for
improvement

ఇేంప్రూవ్ మేంట్ వ్రాసే పేపర్సి స్ట్రధేంచిన మార్సొలు
Marks obtained in the papers for which
appearing for improvement

8.

ఉతిర, ప్రత్యాతిరాలకు చిర్సనామా : __________________________________________________________________________

9.

Address for Correspondence : _________________________________________________________________________
సేంప్రదిేంచ్దగిన ఫోన్స నేం. __________________________________________________
Contact Telephone No. _________________________________________________

దరఖాస్తిలో తెలిపిన వివరాలన్నన వాసివమైనవని ధ్రువీకరిస్తినానను.
I do hereby declare that the above particulars, furnished by me, are true and correct to the best of my knowledge.

Date:

అభ్ారిి సేంతకేం

Candidate’s Signature

Place:

సూచ్నలు (INSTRUCTIONS TO CANDIDATES)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

అభ్ారిి కట్ట కేంటే ఎకుొవ సేంవత్రాలకు సేంబేంధేంచిన వారిిక పరీక్షలకు హాజరవుత్యననటియితే దరఖాస్తి పత్రాలు వేర్వవర్సగా సమరిుేంచాలి.
The candidate should submit separate application for each year of annual examination.
ర్డగుాలర్, బాాక్లాగ్, ఇేంప్రూవ్మేంట్ పరీక్షలకు వేర్సవేర్సగా దరఖాస్తిలు సమరిుేంచాలి.
Separate applications should be submitted for Regular, Backlog and Improvement Examinations
పూరిి చేస్టన దరఖాస్తిలను దూరవిద్యాకేంద్రేంలో నిర్వేశేంచిన గడువు తేదీలోగా సమరిుేంచాలి.
Filled in applications should be submitted to the Director, Centre for Distance Education before due date.
డి.డి. వెనుక అభ్ారిి పేర్స, కోర్స్ పేర్స, రిజిసేాషన్స నేంబర్స తపునిసరిగా రాయాలి.
Write the name of the candidate, course, Registration number on the back of DD
అభ్ారిి రిజిసేాషన్స నేంబర్స / హాల్ ట్టకెట్ నేంబర్స విధగా పేర్కొనవలస్ట ఉేంట్టేంది.
Candidate should mention the Registration No./ Hall Ticket No. in the prescribed column.
అసేంపూరిిగా ఉనన దరఖాస్తిలు పరిశీలిేంచ్డేం జరగదు.
Incomplete applications will be summarily rejected.

దూరవిద్యాకేంద్రేం
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం

Office Copy

పరీక్షాకేంద్రేం Exam. Centre ()
హైదరాబాద్/Hyderabad
రాజమేండ్రి/ Rajahmundry

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
REGULAR
వారిిక పరీక్షలు-201_____
Annual Examinations 201____

BACKLOG
EXAMS

వరేంగల్/ Warangal
శ్రీశైలేం/ Srisailam

IMPROVEMENT

అనుమతి పత్రం
Hall Ticket

కూచిపూడి/Kuchipudi

హాల్ టిక్కెట్ నం.
Hall Ticket No.

గమనిక : అభ్ార్సిలు ఈ హాల్ ట్టకెొట్ వెనుక ఉనన సూచ్నలు తపుక పాట్టేంచాలి.(Note: Candidates must follow instructions mentioned overleaf.)

కోర్సు:
Course:

మాధ్యమం:
Medium :

I / II / III / IV / V / VI year
మొదట్ట / ర్డేండవ / మూడవ / నాలగవ / ఐదవ / ఆరవ సేం.

అభ్ారిి పూరిి పేర్స :
Name of the Candidate in Full:
ఆధార్ కార్సె నేం. Aadhar Card No.
తేండ్రి పేర్స:
Father’s Name:
తలిి పేర్స:
Mother’s Name:
అభ్ారిి పుట్టిమచ్చల వివరాలు (1)______________________________________________________________
Identification marks
(2) ______________________________________________________________
అభ్ారిి పరీక్షలకు హాజరవుత్యనన పేపరి వివరాలు (పేపర్స నేంబర్స, టైట్టల్ రాయాలి) (Papers in which the candidate is appearing (Paper number and title)
పాస్ పోర్సి సైజు ఫోటో
అతికేంచాలి.
Affix latest passport
size photograph

(1)
(4)

(2)
(5)
అభ్ారిి సేంతకేం
Signature of the Candidate

(3)
(6)
డైర్డకిర్
Director

పరీక్షల నియేంత్రణాధకారి
Controller of Examinations
పరీక్షాకేంద్రేం Exam. Centre ()
హైదరాబాద్/Hyderabad

దూరవిద్యాకేంద్రేం
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం

Candidate Copy

రాజమేండ్రి/ Rajahmundry

CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
REGULAR
వారిిక పరీక్షలు-201_____
Annual Examinations 201____

BACKLOG
EXAMS

వరేంగల్/ Warangal
శ్రీశైలేం/ Srisailam

IMPROVEMENT

అనుమతి పత్రం
Hall Ticket

కూచిపూడి/Kuchipudi

హాల్ టిక్కెట్ నం.
Hall Ticket No.

గమనిక : అభ్ార్సిలు ఈ హాల్ ట్టకెొట్ వెనుక ఉనన సూచ్నలు తపుక పాట్టేంచాలి.(Note: Candidates must follow instructions mentioned overleaf.)

కోర్సు:
Course:

మాధ్యమం:
Medium:

I / II / III / IV / V / VI year

మొదట్ట / ర్డేండవ / మూడవ / నాలగవ / ఐదవ / ఆరవ సేం.
అభ్ారిి పూరిి పేర్స :
పాస్ పోర్సి సైజు ఫోటో
Name of the Candidate in Full:
అతికేంచాలి.
ఆధార్ కార్సె నేం. Aadhar Card No.
Affix latest passport
తేండ్రి పేర్స:
size photograph
Father’s Name:
తలిి పేర్స:
Mother’s Name:
అభ్ారిి పుట్టిమచ్చల వివరాలు (1)______________________________________________________________
Identification marks
(2) ______________________________________________________________
అభ్ారిి పరీక్షలకు హాజరవుత్యనన పేపరి వివరాలు (పేపర్స నేంబర్స, టైట్టల్ రాయాలి) (Papers in which the candidate is appearing (Paper number and title)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
అభ్ారిి సేంతకేం
Signature of the Candidate

డైర్డకిర్
Director

పరీక్షల నియేంత్రణాధకారి
Controller of Examinations
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సూచ్నలు :: INSTRUCTIONS
అభ్ారిి ప్రవేశ్ేం విశ్వవిద్యాలయేం నిబేంధ్నలకనుగుణ్ేంగా లేదని భావిసేి అభ్ారిి సరిిఫికెట్ ఎపుుడైనా రదుే చేయడానిక విశ్వవిద్యాలయేం
అధకారేం కలిగి ఉేంట్టేంది.
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 మొదలు కావడానిక పది నిమిషాల ముేందే అభ్ార్సిలు పరీక్ష హాలులో తమకు కటాయిేంచిన సీటిలో ఉేండాలి. పరీక్ష మొదలైన
అరగేంట తర్సవాత వచేచ అభ్ార్సిలు పరీక్షకు అనుమతిేంచ్బడర్స.
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 బ్లి లేద్య బాిక్ ఇేంక్ / బాల్ పెనునలతో మాత్రమే రాయాలి.
The candidates have to write the examination with blue or black ink / ballpens only.
4. అదనపు సమాధాన పత్రాలు ఇవవబడవు. Additional Answer Sheets not issued.
5. పరీక్ష ప్రారేంభ్ేం తర్సవాత చివరి అరగేంట ముేందు వరకు అభ్ార్సిలు పరీక్ష పత్రేంతో బయటకు వెళ్ళడానిక అనుమతిేంచ్బడర్స. అభ్ార్సిలు
మధ్ాలో వెళ్ళళపోదలిసేి పరీక్షా సమయేంలో 2 /3వ వేంత్య సమయేం పూరియిన తర్సవాత ఆ ప్రశ్ననపత్రేం ఇనివజిలేటర్ కు ఇచిచ వెళ్ళడానిక
అనుమతిేంచ్డేం జర్సగుత్యేంది.
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 ఎలాేంట్ట పుసికాలు, కాగితాలు, స్పల్ ఫోనుి, కాలికుాలేటర్సి తీస్తకురాకూడదు. నిబేంధ్నలు ఉలిేంఘేంచిన అభ్ార్సిలు పరీక్ష
హాలు నుేండి బహిషొరిేంచ్బడతార్స.
Carrying books, papers and cell phones, caliculators etc., to the examination hall are prohibited. The candidates
violating the rules shall be expelled from the examination hall.
7. అభ్ార్సిలు ప్రతి పరీక్షకు వారి హాల్ ట్టకెొట్ విధగా వెేంట తెచుచకోవాలి. పరీక్షాధకార్సలు అడిగిన వెేంటనే చూపిేంచాలి.
Candidates should carry their hall tickets along with them every day and should produce the same for inspection
on demand.
8. అభ్ారిి పూరిి చిర్సనామా (ఫోన్స నేంబర్ తో సహా) ____________________________________________________
Candidate’s complete address (with Phone No.) ____________________________________________
1.

సూచ్నలు :: INSTRUCTIONS
అభ్ారిి ప్రవేశ్ేం విశ్వవిద్యాలయేం నిబేంధ్నలకనుగుణ్ేంగా లేదని భావిసేి అభ్ారిి సరిిఫికెట్ ఎపుుడైనా రదుే చేయడానిక విశ్వవిద్యాలయేం
అధకారేం కలిగి ఉేంట్టేంది.
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 మొదలు కావడానిక పది నిమిషాల ముేందే అభ్ార్సిలు పరీక్ష హాలులో తమకు కటాయిేంచిన సీటిలో ఉేండాలి. పరీక్ష మొదలైన
అరగేంట తర్సవాత వచేచ అభ్ార్సిలు పరీక్షకు అనుమతిేంచ్బడర్స.
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 బ్లి లేద్య బాిక్ ఇేంక్ / బాల్ పెనునలతో మాత్రమే రాయాలి.
The candidates have to write the examination with blue or black ink / ballpens only.
4. అదనపు సమాధాన పత్రాలు ఇవవబడవు. Additional Answer Sheets not issued.
5. పరీక్ష ప్రారేంభ్ేం తర్సవాత చివరి అరగేంట ముేందు వరకు అభ్ార్సిలు పరీక్ష పత్రేంతో బయటకు వెళ్ళడానిక అనుమతిేంచ్బడర్స. అభ్ార్సిలు
మధ్ాలో వెళ్ళళపోదలిసేి పరీక్షా సమయేంలో 2 /3వ వేంత్య సమయేం పూరియిన తర్సవాత ఆ ప్రశ్ననపత్రేం ఇనివజిలేటర్ కు ఇచిచ వెళ్ళడానిక
అనుమతిేంచ్డేం జర్సగుత్యేంది.
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 ఎలాేంట్ట పుసికాలు, కాగితాలు, స్పల్ ఫోనుి, కాలికుాలేటర్సి తీస్తకురాకూడదు. నిబేంధ్నలు ఉలిేంఘేంచిన అభ్ార్సిలు పరీక్ష
హాలు నుేండి బహిషొరిేంచ్బడతార్స.
Carrying books, papers and cell phones, caliculators etc., to the examination hall are prohibited. The candidates
violating the rules shall be expelled from the examination hall.
7. అభ్ార్సిలు ప్రతి పరీక్షకు వారి హాల్ ట్టకెొట్ విధగా వెేంట తెచుచకోవాలి. పరీక్షాధకార్సలు అడిగిన వెేంటనే చూపిేంచాలి.
Candidates should carry their hall tickets along with them every day and should produce the same for inspection
on demand.
8. అభ్ారిి పూరిి చిర్సనామా (ఫోన్స నేంబర్ తో సహా) ____________________________________________________
Candidate’s complete address (with Phone No.) ____________________________________________
1.
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