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దరఖాసుత్ ఫారంను మరియు నియమాలను www.teluguuniversity.ac.in దావ్రా డౌన లోడ చేసుకుని
చేసుకుని నిరీణ్త రుసుం
డి.
డి.డి.
డి. జతపరచిన దరఖాసుత్ ఫారానిన్
ఫారానిన్ పరీక్ష రాసే కళాశాల/ పాఠశాలలోల్ సమరిప్ంచవలసి ఉంటుంది.
ఉంటుంది.
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పరీక్ష ఫీజుల వివరాలు
సరిట్ఫికెట

అటెండెనస్

డిపొల్మా

ఎగజ్ంపష్న

అటెండెనస్
ఎగజ్ంపష్న

రెగుయ్లర విదాయ్రుథ్లకు

రూ. 1050/-

--

రూ. 1300/-

--

పైరవేటు విదాయ్రుథ్లకు

రూ. 1050/-

రూ. 1150/-

రూ. 1300/-

రూ. 1150/-

అదనపు డిసిపేల్న లో ఒకొక్కక్ దానికి (అడిషనల డిసిపేల్న)
రెగుయ్లర విదాయ్రుథ్లకు

రూ. 750/-

--

రూ. 850/-

--

పైరవేటు విదాయ్రుథ్లకు

రూ. 750/-

--

రూ. 850/-

--

--

--

రూ. 1050/-

--

రూ. 1050/-

--

--

--

డిపొల్మా - సిదాధ్ంతం రెండు పేపరుల్ లేదా
పార్యోగికం రెండు పేపరుల్ (బాయ్క లాగ)
సరిట్ఫికెట కోరుస్ బాయ్క లాగ విదాయ్రుథ్లు

ఫీజు ఏదైనా జాతీయ బాయ్ంకు నుంచి ‘రిజిసాట్ర్ర, పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగువిశవ్విదాయ్లయం,
తెలుగువిశవ్విదాయ్లయం, హైదరాబాదు’
హైదరాబాదు’ పేర
హైదరాబాదులో చెలుల్బాటు అయేయ్ విధంగా డి.డి. తీసుకొని పరీక్ష దరఖాసుత్ ఫారంతో జతచేయాలి. అంధ విదాయ్రుథ్లకు పరీక్ష ఫీజు
మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఉంటుంది. అంధ విదాయ్రుథ్లు సంబంధిత సరిట్ఫికెట జెరాకస్ పర్తిని జతపరచవలసి ఉంటుంది.
ఉంటుంది.
పరీక్ష ఫీజు చెలిల్ంపు తేదీలు:
తేదీలు:
1.

సాధారణ రుసుంతో

తేది:
తేది: 21.
21.01.2020
2020 నుండి 17.02.2020 వరకు

2.

రూ.
రూ. 100/
100/-లు ఆలసయ్పు రుసుంతో తేది:
తేది: 18.02.2020
2020 నుండి 27.02.2020
2020 వరకు

3.

రూ.
రూ. 500/
00/-లు ఆలసయ్పు రుసుంతో తేది:
తేది: 28.02.2020
2020 నుండి 03.
03.03.
03.2020
2020 వరకు

పూరిత్ చేసిన దరఖాసుత్ ఫారాలు సంబంధిత కళాశాల/
కళాశాల/ పాఠశాల పిర్నిస్పాల
పిర్నిస్పాల కారాయ్లయంలో సమరిప్ంచవలసిన చివరి తేదీలు:
తేదీలు:
1. సాధారణ రుసుంతో

తేది:
తేది: 17.02.2020

2. రూ.
రూ. 100/
100/-లు ఆలసయ్పు రుసుంతో తేది:
తేది: 27.02.2020
3. రూ.
రూ. 500/
00/-లు ఆలసయ్పు రుసుంతో తేది:
తేది: 03.03.2020
03.03.2020

విదాయ్రుథ్లు సమరిప్ంచిన దరఖాసుత్లు సంబంధిత కళాశాల/
కళాశాల/ పాఠశాల పిర్నిస్పాలస్ ధుర్వీకరించి (పరిశీలన అనంతరం)
అనంతరం) పరీక్షల
నియంతర్ణాధికారి,
నియంతర్ణాధికారి, పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం,
విశవ్విదాయ్లయం, హైదరాబాదు వారికి తేది:
తేది:10.
10.03.2020
2020,
20, సా.
సా. 5.00 గంటల లోపు
లోపు
పంపాలి.
పంపాలి. ఆ తరావ్త అందిన దరఖాసుత్లు ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోనూ అంగీకరించబడవు.
అంగీకరించబడవు.
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1. దరఖాసుత్లో పేరొక్నన్ వివరాలనీన్ అభయ్రుథ్ల సవ్ంత దసూత్రితో ఉండాలి, ఏమైనా తపుప్డు సమాచారం ఇచిచ్నటల్యితే అందుకు పూరిత్
బాధయ్త అభయ్రుథ్లే వహించవలసి ఉంటుంది. అడిషనల డిసిపేల్న లో హాజరయేయ్ వారు అటెండెనస్ ఎగజ్ంపష్నస్ ఫీజు చెలిల్ంచవలసిన
అవసరం లేదు.
2. అసంపూరిత్గా ఉనన్ దరఖాసుత్లు పరిశీలించబడవు. తిరసక్రించబడిన దరఖాసుత్లు మరియు పరీక్ష ఫీజు డి.
డి.డి.
డి. ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోను
వాపసు ఇవవ్బడవు.
ఇవవ్బడవు.
3. బాయ్కలాగ పరీక్ష రాసే రెగుయ్లర/ పైరవేటు అభయ్రుథ్లు అంతకుముందు పరీక్షలకు హాజరై, తీసుకునన్ మారుక్ల జాబితా జిరాకస్ పర్తిని
దరఖాసుత్తోపాటు జతచేయాలి.
4. సరిట్ఫికెట కోరుస్ పరీక్ష రాసే విదాయ్రుథ్లకు 2020
2020 జూలై
జూలై 1వ తేదీ నాటికి 14 సంవతస్రాల వయసుస్ నిండినవారై ఉండాలి.
ఉండాలి.
5. డిపొల్మా కోరుస్ పరీక్ష రాయడానికి సరిట్ఫికెట కోరుస్ పాస అయిన తరావ్త రెండు సంవతస్రాల వయ్వధి ఉండాలి.
6. పూరిత్ చేసిన దరఖాసుత్లిన్ పరీక్ష రాయదలచిన కళాశాల/పాఠశాలలోనే సమరిప్ంచాలి. పరీక్ష తేదీకి వారం ముందుగా అదే కళాశాల /
పాఠశాల నుంచి హాల టికెటుల్ పొందాలి.
7. పరీక్షలు 2020 జూన నెలలో జరుగుతాయి. తేదీలు, టైం-టేబుల వివరాలు పిర్నిస్పాల కు పంపడం జరుగుతుంది.
8. దరఖాసుత్ మొదటి పేజి పై భాగంలో రెగుయ్లర/బాయ్క లాగ పరీక్షలోల్ దేనికి హాజరయేయ్ది సప్షట్ంగా తెలపాలి.
9. డిపొల్మా కోరుస్:
కోరుస్: సిదాధ్ంతం పేపర-1, పేపర-2లో ఏ ఒకక్టి తపిప్నా తిరిగి రెండు పేపరుల్ రాయవలసి ఉంటుంది. అలాగే పార్యోగికం
(పార్కిట్కల)లో కూడా ఏ పేపరు తపిప్నా రెండు పేపరుల్ పరీక్షలు రాయవలసి ఉంటుంది.
10. సరిట్ఫికెట కోరుస్
కోరుస్ : సిదాధ్ంతం, పార్యోగికంలో ఏ ఒకక్టి తపిప్నా తిరిగి రెండు పేపరుల్ రాయవలసి ఉంటుంది
11. సిదాధ్ంతం పరీక్షలకు సంబంధించి కనీసం ఐదుమంది, పార్యోగిక పరీక్షలకు సంబంధించి పర్తి అంశంలో కనీసం ఐదుమంది
అభయ్రుథ్లు లేకపోతే ఆయా కళాశాలల/పాఠశాలల దావ్రా దరఖాసుత్ చేసుకునన్ అభయ్రుథ్లు సమీప పరీకాష్కేందర్ం (విశవ్విదాయ్లయం
కేటాయించిన)లో పరీక్ష రాయవలసి ఉంటుంది. సమీప కళాశాల / పాఠశాల రెండింటిలో తకుక్వ అభయ్రుథ్లుంటే ఆ రెండు
కళాశాల/పాఠశాలను కలిపి, ఒకే కేందర్ంలో పరీక్షలు నిరవ్హించడం జరుగుతుంది. అభయ్రుథ్లు తమ హాల టికెటస్ తీసుకొనే రోజు
వారికి కేటాయించిన పరీకాష్ కేందర్ం వివరాలు వారు దరఖాసుత్ చేసుకునన్ కళాశాల/ పాఠశాల కారాయ్లయంలో తెలుసుకోవచుచ్.
12. కరాణ్టక సంగీతం, మృదంగం, డోలు, కూచిపూడి నృతయ్ం, భరతనాటయ్ం, ఆంధర్నాటయ్ం, పేరిణీ నృతయ్ం పరీక్షలిన్ ఇంగీల్షు లేదా తెలుగు
భాషలోల్; కథక నృతయ్ం, తబల, సితార, హిందూసాథ్నీ సంగీతం పరీక్షలిన్ ఇంగీల్షు, తెలుగు, హిందీ భాషలోల్ మాతర్మే అభయ్రుథ్లు పరీక్షలు
రాయవలసి ఉంటుంది. నోటిఫికేషన లో తెలిపిన కోరుస్లకు మాతర్మే దరఖాసుత్ చేయవలసి ఉంటుంది.
13. ఏ జిలాల్కు చెందిన పైరవేట అభయ్రుథ్లు ఆ జిలాల్లోగానీ లేదా సమీప జిలాల్లోని పర్భుతవ్ సంగీత, నృతయ్ కళాశాల/పాఠశాలలో మాతర్మే
దరఖాసుత్ చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఇందు నిమితత్ం విధిగా ఆధార కారుడ్ జెరాకస్ పర్తి జతపరచాలి.
జతపరచాలి. పరీక్ష రాయదలచిన కేందర్ం
కళాశాల, పాఠశాలల పిర్నిస్పాలస్ ధుర్వీకరణ పొందని దరఖాసుత్లు పరీక్షల నియంతర్ణాధికారి, పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు
విశవ్విదాయ్లయం, హైదరాబాదుకు నేరుగా పంపినచో అటిట్ దరఖాసుత్లు తిరసక్రించబడును. ఈ విషయంలో పిర్నిస్పాలస్ తగు చరయ్
తీసుకోవలసి ఉంటుంది.
14. 2019-20 విదాయ్ సంవతస్రం నుండి పేరిణి నృతయ్ం సరిట్ఫికెట కోరుస్ను కొతత్గా పార్రంభించడమైంది. సంబంధిత కళాశాలలు,
పాఠశాలల పిర్నిస్పాలస్ మరియు అభయ్రుథ్లు గమనించవలసిందిగా కోరడమైంది.

పరీక్షల నియంతర్ణాధికారి
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