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FROM VICE-CHANCELLOR’S DESK

Potti Sreeramulu Telugu University was established in the year 1985 by the
Government of Andhra Pradesh with an act in the Legislative Assembly in the year
1990. This University received UGC recognition under 12-B. The Naitonal
Assessment and Accrediation Council (NAAC) accrediated the University with GradeB in the year 2019. The main ojbective of this University is to preserve, promote and
propagate Telugu Culture, Language, Literature, Fine Arts, Performing Arts and
History. To achieve this, the University has started research, courses, publication and
other extension activities in these areas.
Considering the importance of Distance mode of Education and for a wider
reach to every aspiring canidates, our University established the Center for Distance
Education in the year 2001. This Center now offers 8 programmes i.e., 2 P.G.
Diplomas, 3 Diplomas, 3 Certificate courses i.e., Telivision Journalism, Jyothisham,
Music and Film writing.
On behalf of the University, I am happy to inform that we have introduced
Online Admission System from this academic year 2020-21.
This prospectous contains all the detailed information about the programmes
conducted by the Center for Distance Education. I hope that the details provided in the
prospectous will be useful to the students.
I welcome all the prospective students on behalf of the University.

2

విద్యయత్మక ప్రణాళిక – 2020-21
1.

ఆలసయపు రుసుము లేకేండా ప్రవేశ్ దయఖాసుత

:

30.11.2020

2.

ఆలసయపు రుసుము రూ.200/- చెల్లిస్తత ప్రవేశ్
దయఖాసుత సభర్ేంచడానకి చివర్ తేద

:

31.12.2020

3.

కేంటాకి త్యగతులు

:

ప్రవేశ్ేం పొేందన విద్యయరుథలక మే / జూన్ నెలలో
SMS ద్యురా భర్యు విశ్ువిద్యయలమ వెబ్
సైట్ ద్యురా సమాచాయేం ఇవుడేం జరుగుతుేంద.
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సి.సి.ఎేం.ట్ట. రెస్పన్ౄ షీటు సభర్ేంచడానకి చివర్తేద

:

జులై 2021

5.

.జి. డిపొిమా టీవి జయనల్లజేం కోరుౄక డాకయమేంటరీ

:

జులై 2021

6.

వార్ృక రీక్షలు

:

సెప్ిేంఫర్ / అకోిఫర్ 2021

సభర్ేంచడానకి చివర్ తేద

పలుమ సభర్ేంచడికి చివర్ తేద

***

దూయవిద్యయకేంద్రేం కోరుౄలక సేంఫేంధేంచి గుర్తేంచుకోదగిన ముఖ్య తేదీలు
1. నమోదు, దయఖాసుతల సభయణ ఆయేంబ తేద: 31.10.2020
2. ప్రాసెకిస్ 28.10.2020 నేంచి విశ్ువిద్యయలమ వెబ్ సైట్ లో అేందుబాటులో ఉేంటుేంద.
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1. ర్చమేం

ప్రేంచవాయతేంగా

ఉనన తెలుగు ప్రజల భాష, స్పహిత్యేం, సేంసకృతి, కళలు, చర్త్ర, జానద విజాానేం త్దత్య

యేంగాలలో వార్ అవసరాలన త్తరాాలనే సముననత్ లక్షయేంతో ఆేంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ుేం 1985 లో తెలుగు విశ్ువిద్యయలయానన

స్పథేంచిేంద. దేశ్ేంలో ఉనన ఐదు భాషా విశ్ువిద్యయలయాలలో ఇద కట్ట. స్పథేంచిన అనతి కలేంలోనే ఈ విశ్ువిద్యయలమేం
తెలుగు భాష, స్పహిత్యేం, చర్త్ర, సేంసకృతి, త్రికయచన, లల్లత్ కళలు వేంట్ట అనేక యేంగాలలో విశేష కృషి సల్లేంద.
హైదరాబాద్

ప్రధాన కేంద్రేంగా శ్రీశైలేం, రాజభేండ్రి, కూచిపూడి, వయేంగలలలో ఈ విశ్ువిద్యయలయానకి ప్రాేంత్తమ

ప్రాేంగణాలు ఉనానయ. హైదరాబాదులోన ప్రధాన ప్రాేంగణేంలో భాష, లల్లత్కళలు, త్రిక యచన, జ్యయతిషేం, తులనాత్మక
అధయమనేం, అనవాదేం వేంట్ట అధయమనాేంశాలలో వివిధ స్పథయలోి కోరుౄలు ఉనానయ. అల్గే రాజభేండ్రి ప్రాేంగణేంలో

తెలుగు స్పహిత్యేం, శ్రీశైల ప్రాేంగణేంలో తెలుగువార్ చర్త్ర, వయేంగల ప్రాేంగణేంలో జానద విజాానేం, పేర్ణి, ఆేంధ్రనాటయేం,
కూచిపూడి ప్రాేంగణేంలో కూచిపూడి నృత్యేంవేంట్ట అధయమనాేంశాలలో వివిధ స్పథయలోి కోరుౄలు ఉనానయ.

బోధన, ర్శోధన, ప్రచుయణ, విసతయణ స్ట్రవలు లక్షయేంగా విశ్ువిద్యయలమేం మొత్తేం ఆరు పీఠాలు, క కళాశాల,

దహారు శాఖ్లు, ఐదు కేంద్రాలతో త్న కయయకల్పాలు కొనస్పగిసుతననద. ఇవి కక రాష్ట్ర ప్రభుత్వునకి చెేందన నెనేండు
సేంగీత్, నృత్య కళాశాలల విద్యయత్మక యయవేక్షణ కూడా పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం నయుహిస్తేంద.

ర్శోధన, .జి., .జి. డిపొిమా, డిపొిమా అేండ్ సర్ిపకెట్ స్పథయలలో మొత్తేం 59 కోరుౄలన రెగుయలర్ విధానేంలో

విశ్ువిద్యయలమేం నయుహిసుతననద. విశాలమైన ఆడిటోర్మేం, అత్వయధునక కనపరెన్ౄ హాల, చిత్రవాణి (ఆడియో-విజువల
స్తిడియో) వేంట్ట సౌకరాయలతో పాటు కేంపూయటర్ నెట్ వర్కేంగ్ సదుపామేం కూడా అేందుబాటులో ఉేంద.

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం అేందసుతనన సేంప్రద్యమ, విలక్షణమైన కోరుౄలన ప్రేంచవాయతేంగా ఉనన

తెలుగు వాయేందర్కీ అేందుబాటులోకి త్తసుకవచేా ఉదేదశ్ేంతో 2001లో విశ్ువిద్యయలమేం దూయవిద్యయకేంద్రానన నెలకొల్లేంద.
దేశ్ేంలోనే ప్రప్రథభేంగా ప్రసుతత్ేం .జి. డిపొిమా, డిపొిమా, సర్ిపకెట్ కోరుౄలన దూయవిద్యయకేంద్రేం నయుహిస్తేంద.

పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేంలోన వివిధ శాఖ్లు బోధన, ర్శోధన నయుహిసుతనన అేంశాలలోనే

దూయవిద్యయకేంద్రేం కోరుౄలన నయుహిసుతననద.

2. దయఖాసుత సభర్ేంచే విధానేం
2.1. ముఖాయేంశాలు
ఇేంత్క ముేందుల్ కకేండా, విశ్ువిద్యయలమేం ప్రసుతత్ేం‘ఆన్ లైన్ అడిమషన్ సిసిేం’

Online Admission న

ప్రవేశ్ప్ట్టిేంద. 2020-21 విద్యయసేంవత్ౄయేం నేంచి ఇద అభలోికి వసుతేంద.
దయఖాసుతన విద్యయరుథలక భౌతికేంగా విశ్ువిద్యయలమేం ఇవుదు. ప్రవేశ్ేం పొేంద్యలనకనే వారు

http://pstu.softelsolutions.in న సేందర్ూేంచి ఆన్ లైన్లి అికషన్ న ర్జిసిర్ చేసుకోవాల్ల. భర్ేంత్ సమాచాయేం
కోసేం www.teluguuniversity.ac.in న సేందర్ూేంచేండి.
పూర్త చేసిన దయఖాసుత ప్రతిన, అవసయమైన సర్ిపకెటి ప్రతులన జత్చేస్తత కేంద్రేంలో సభర్ేంచాల్ల.
దయఖాసుతన సభర్స్తత ఇచిాన ధ్రువ త్రాలు (విద్యయయత్లు, జనన తేద, కల ధ్రువీకయణ త్రాలు)
విశ్ువిద్యయలమేంలో కోరుౄ పూయతయ్యయ వయకూ మారుాకోవడానకి వీలులేదు. ఇదే సమాచారానన విశ్ువిద్యయలమేం కోరుౄ
పూయతయన త్రాుత్ ఇచేా సర్ిపకెట్ లో పొేందుయచడేం జరుగుతుేంద.
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భహిళా అబయర్థనలు వివాహేం జర్గిన భమట కూడా, SSC మమో లేద్య స్తకల TC లేద్య అపడవిట్ లో ఉనన
విధేంగా ఇేంట్టపేరు, త్ేండ్రి పేరు రాయాల్ల. వారు బయత ఇేంట్ట పేరు గాన, బయత పేరుగాన రామకూడదు.
అబయరుథలు త్భ చెల్లిేంపులన http://pstu.softelsolutions.in ద్యురా కేంద్రానకి చెల్లిేంచాల్ల. నగదు/డి.డి
లేద్య వయకతలక చెల్లిేంచకూడదు. ఇటువేంట్ట ల్వాదేవీలక విశ్ువిద్యయలమేం బాధయత్ వహిేంచదు.
కోరుౄ జరుగుతుననపుడుగాన, కోరుౄ పూయతయన త్రువాత్గాన కలేం భర్యు జనన తేదీల విషమేంలో మారులు
చేమడేం జయగదు.
మీక కవలసిన సమాచాయేం, మాయగదయూకల కోసేం వయకితగత్ేంగా కన,

040-23241923 ఫోన ద్యురా గాన

కేంద్రానన సేంప్రదేంచవచుా.
2.2. అబయరుథలక ముఖ్యమైన స్తచనలు
త్న

సర్గా మీ మొబైల నెేంఫరున నమోదు చెయాయల్ల.



మా వెబ్ సైట్ www.teluguuniversity.ac.in న సేందర్ూేంచేండి.



ఐడి కరుు జాగ్రత్త చేసుకోేండి.



చిరునామా మారు, ఫోన నెేంఫరుి వెేంటనే తెల్లమజేయాల్ల.



అసైన్ మేంటు పేయిన చేతితో రాసి, గడువు తేదీలోపు సభర్ేంచాల్ల.



పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, దూయవిద్యయకేంద్రానకి వచేాటపుడు త్నసర్గా ఐడి కరుు తేవాల్ల.



మొదట్ట సేంవత్ౄయేం రీక్షక నమోదు త్నసర్ అల్ కన క్షేంలో త్రువాతి సేంవత్ౄరాలక ప్రమోటవరు.



ఫీజు చెల్లిేంచిన యశీదు చూేంచి వయకితగత్ేంగా కన, యశీదున పోసుి ద్యురా ేంగాన కోరుౄ సిడీ మటీర్మల న
కేంద్రేం నేంచి పొేందవచుా.



సిడీ మటీర్మల న 20.11.2020 నేంచి ఇవుడేం జరుగుతుేంద.



కస్పర్ చెల్లిేంచిన ఫీజు తిర్గి ఇవుడేం జయగదు. విద్యయరుథలక ఏ వరాగనకీ ఫీజు రాయత్తలు లేవు.



మీ ఉత్తయ ప్రతుయత్తరాలోి కిేంద సమాచాయేం త్నసర్గా ఇవాుల్ల.

ఎన్ రోల మేంట్ నెేంఫరు
కోరుౄ పేరు
విషమేం (సబ్జెకి)



మీ కోరుౄ పూయతయ్యయవయక 1) ఫీజు కట్టిన యశీదులు 2) ఐడి కరుు బద్రేంగా ఉేంచుకోవాల్ల.
ప్రవేశ్ేం జర్గి, పూర్త ఫీజు చెల్లిేంచిన భమట లబయత్న ఫట్టి సిడీ మట్టమల న పూర్తగా ఇవుడేం జరుగుతుేంద.

ఎన్ రోల మేంట్ నెేంఫరు, హాల ట్టకెట్ నెేంఫరు కటే అన గురుతేంచుకోేండి.


ఆన్ లైన్లి దయఖాసుత సభర్ేంచినవారు ఫీజు చెల్లిేంచిన వారు కేంద్రేంలో ఆన్ లైన్ ఫీజు యశీదున/ ఎకనలెడ్ె
మేంటున చూసి సిడీ మటీర్మల త్తసుకోవచుా.



రీక్షలు/పల్లత్వలు/మారుకలు/ధ్రువత్రాలక సేంఫేంధేంచిన వయవహారాలు రీక్షల నమేంత్రణాధకర్,
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, హైదరాబాద్ వార్ ర్ధలోనవి.
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న దనాలోి మాత్రమే కేంద్రేంలో విద్యయరుథలక ప్రవేశాలక సేంఫేంధేంచి స్ట్రవలు అేందుత్వయ.
స్భవాయేం నేంచి శ్నవాయేం : ఉదమేం 10.30 గేం నేంచి భధాయహనేం 1.30. వయక

భధాయహనేం 2.00 నేంచి 5 గేంటల వయక


మొబైల నెేంఫరుగాన చిరునామాగాన మార్న వెేంటనే కేంద్రానకి తెల్లమజేశాల్ల.



చటిసేంఫేంధమైన వయవహారాలు (లీగల మటర్ౄ) హైదరాబాదు నగయ జూయర్స్ డిక్షనేక ర్మిత్ేం.



అబయరుథలు ప్రవేశ్ సభమేంలోనే ఎేంకలో సషిేంగా ఉేండాల్ల. కస్పర్ ఎేంక చేసుకనన కోరుౄన
మారుాకోవడానకి వీలుడదు.



పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, దూయవిద్యయకేంద్రేం విద్యయరుథలక ఫస్ పాస్, హాసిలు వసతి ఉేండదు.



దూయవిదయక సేంఫేంధేంచిన సమాచాయేం, ఉత్తయ ప్రత్యత్తరాలు జరువలసిన చిరునామా.
డైరెకిర్, దూయవిద్యయకేంద్రేం, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, హైదరాబాదు – 500 004

2.3. జత్యచవలసినవి

ఈ దగువ స్తచిేంచిన అసలు ప్రతులు భర్యు రెేండు సెటి జిరాక్ౄ ప్రతులన దయఖాసుతతో జత్యచవలసి ఉేంటుేంద.
1. డిగ్రీ సర్ిపకెటు

2. మారుకల జాఫత్వ
3. ఎస్.ఎస్.సి

4. ఆధార్ కరుు

2.4.

5. ఫర్త సర్ిపకెట్

రెండవ, తదుపరి సెంవతసరాల కోర్సస ఫీజు చెల్లెంచడెం

వార్ృక రీక్షలు అయన వెేంటనే, రీక్షా పల్లత్వలతో సేంఫేంధేం లేకేండా త్దుర్ సేంవత్ౄయేం కోరుౄ ఫీజు

భర్యు రీక్ష ఫీజుతో కల్ల కోరుౄ ఫీజు భర్యు రీక్ష ఫీజు

http://pstu.softelsolutions.in ద్వారా

చెల్లిేంచిన వాయేందరూ పాఠ్యస్పభగ్రి పొేందడానకి అరులు.

3. అయత్లు









.జి. డిపొిమా ఇన్ టెల్లవిజన్ జయనల్లజేం :గుర్తేంపు పొేందన విశ్ువిద్యయలమేం నేండి ఏదైనా డిగ్రీ చేసి ఉేండాల్ల.
.జి. డిపొిమా ఇన్ జ్యయతిరాుసుత :గుర్తేంపు పొేందన విశ్ువిద్యయలమేం నేండి ఏదైనా డిగ్రీ చేసి ఉేండాల్ల.
డిపొిమా ఇన్ జ్యయతిషేం : ఇేంటరీమడియెట్లో ఉత్తతరుణలై ఉేండాల్ల.

డిపొిమా ఇన్ లైట్ మూయజిక్ (లల్లత్ సేంగీత్ేం) : చదవడేం, రామడేం వచిా ఉేండాల్ల. లల్లత్ సేంగీత్ేం టి ఆసకిత
కల్లగి ఉేండాల్ల.

డిపొిమా ఇన్ పలమ రైట్టేంగ్ : ఎస్.ఎస్.సి. ఉత్తతరుణలై ఉేండాల్ల.

సర్ిపకెట్ కోరుౄ ఇన్ జ్యయతిషేం :ఎస్.ఎస్.సి. ఉత్తతరుణలై ఉేండాల్ల.

సేంగీత్ విశాయద : ఈ కోరుౄ మొదట్ట సేంవత్ౄయేంలో చేరే నాట్టకి అబయర్థ వమసుౄ 12 సేంవత్ౄరాలు నేండి ఉేండాల్ల.
సర్ిపకెట్ కోరుౄ ఇన్ మోడయన్ తెలుగు : ఎస్.ఎస్.సి. లేద్య త్త్ౄమాన రీక్ష ఉత్తతరుణలై ఉేండాల్ల. ఈ కోరుౄ తెలుగు
రాన వార్ కోసేం ముఖ్యేంగా తెలుగు భాషేత్రుల ఉయోగేం కోసేం ఉదేదశేంచిేంద.

ప్రాథమిక స్పథయ నేంచి .జి వయక ఇేంగీిష్ మీడిమేంలో చదవిన వారు కూడా ఈ కోరుౄలో ప్రవేశానకి అరులు
* * *
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4. కోరుౄల వివరాలు భర్యు రీక్ష ఫీజుల వివరాలు
కలవయవధ, మాధయభేం, ఫీజులు (కోక సేంవత్ౄరానకి)
క్రభ
సేంఖ్య

1.

2.
3
4
5

కోరుౄ పేరు

కలవయవధ

మాధయభేం

మొదట్ట సేంవత్ౄయేం కోరుౄ ఫీజు
రూ.లలో

నమోదు ఫీజు

.జి. డిపొిమా కోరుౄలు

కోరుౄ ఫీజు రీక్ష ఫీజు

రెేండవ సేంవత్ౄయేం కోరుౄ ఫీజు
రూ.లలో

మొత్తేం రూ.

కోరుౄ ఫీజు

రీక్ష ఫీజు

మొత్తేం రూ.

టెల్లవిజన్ జయనల్లజేం

క సేంవత్ౄయేం

తెమీ

300/-

5200/-

800/-

6300/-

---

---

---

జ్యయతిరాుసుత

క సేంవత్ౄయేం

తెమీ

300/-

4000/-

800/-

5100/-

---

---

---

లల్లత్ సేంగీత్ేం

రెేండు సేంవత్ౄరాలు

తెమీ

300/-

3200/-

600/-

4100/-

3200/-

800/-

4,000/-

సినమా యచన

క సేంవత్ౄయేం

తెమీ

300/-

6200/-

800/-

7300/-

---

---

---

జ్యయతిషేం

క సేంవత్ౄయేం

తెమీ

300/-

2600/-

800/-

3700/-

---

---

---

క సేంవత్ౄయేం

తెమీ

300/-

1600/-

800/-

2700/-

---

---

---

ఆరు సేంవత్ౄరాలు

తెమీ

1600/-

600/-

2500/-

1600/-

800/-

2,400/-

డిపొిమా కోరుౄలు

సర్ిపకెట్ కోరుౄలు
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జ్యయతిషేం

7

సేంగీత్ విశాయద

1st year

6th year

to 5th
year

8

ఆధునక తెలుగు

క సేంవత్ౄయేం

తెమీ

300/-

8

1100/-

800/-

2200/-

---

---

---

5. పాఠ్య స్పభగ్రి భర్యు పేయి వివరాలు (కలర్మితి)
5.1. .జి. డిపొిమా ఇన్ టెల్లవిజన్ జయనల్లజేం (మారుకలు : 500) (క సేంవత్ౄయేం)
పేర్-1: టెల్లవిజన్ చర్త్ర
పేర్-2: టెల్లవిజన్ ర్పోర్ిేంగ్
పేర్-3: టెల్లవిజన్ స్క్కిప్టి యచన
పేర్-4: టెల్లవిజన్ ప్రొడక్షన్
పేర్-5: ప్రాజెక్ి (8 నముషాల నడివికల డాకయమేంటరీ న్యయస్ ఫీచర్)

5.2. .జి. డిపొిమా ఇన్ జ్యయతిరాుసుత (మారుకలు : 400) (క సేంవత్ౄయేం)
పేర్-1: వాసుతశాస్త్రేం – ఆధునక నరామణ శలేం (ఆర్కటెకార్)
పేర్-2: ఆధునక వాసుత కళ (వాసుత బేసిక్ ఆర్కటెకార్ అేండ్ ఇేంజనీర్ేంగ్)
పేర్-3: జ్యయతిషశాస్త్రేం-ప్రాథమిక అేంశాలు
పేర్-4: దేవాలమ వాసుత - శలరీతులు

5.3. డిపొిమా ఇన్ జ్యయతిషేం

(మారుకలు: 300) (క సేంవత్ౄయేం)

పేర్-1: ఖ్గోళ విజాానేం, ప్రాచయ, పాశాాత్య దధతులు
పేర్-2: ముహూయతేం – గోచాయేం - శాేంతిప్రక్రిమలు
పేర్-3: వాసుత-ప్రశ్న-వైదయజ్యయతిషేం

5.4. డిపొిమా ఇన్ లైట్ మూయజిక్ (లల్లత్ సేంగీత్ేం) (రెేండు సేంవత్ౄరాలు)
మొదట్ట సేంవత్ౄయేం (మారుకలు : 200)
పేర్-1: సిద్యధేంత్ేం (థిమరీ)
పేర్-2: ప్రాయోగికేం (ప్రాకిికల)
రెేండవ సేంవత్ౄయేం (మారుకలు : 300)
పేర్-1: సిద్యధేంత్ేం (థిమరీ)
పేర్-2: ప్రాయోగికేం (ప్రాకిికల)
పేర్-3: ప్రాయోగికేం (వాదయర్కరాలతో)

5.5. డిపొిమా ఇన్ పలమ రైట్టేంగ్ (మారుకలు : 300) (క సేంవత్ౄయేం)
పేర్-1: పలమ స్క్కిప్టి రైట్టేంగ్ - పేండమేంటలౄ
పేర్-2: రైటర్- స్క్కిన్ పేి
పేర్-3: పలమ స్క్కిప్టి రైట్టేంగ్ – ప్రాకిికలౄ
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5.6. సర్ిపకెట్ కోర్ౄ ఇన్ జ్యయతిషేం (మారుకలు : 200) (క సేంవత్ౄయేం)
పేర్-1: జ్యయతిషశాస్త్రేం-ప్రాథమిక అేంశాలు – సురూ సుభావాలు
పేర్-2: జ్యయతిషశాస్త్రేం – పలనయణమ విధానాలు

5.7. సేంగీత్ విశాయద (ఆరు సేంవత్ౄరాలు)
మొదట్ట సేంవత్ౄయేం నేండి ఆయవ సేంవత్ౄయేం వయక (మారుకలు : 200)
పేర్-1: లక్షణేం (సిద్యధేంత్ేం)
పేర్-2: లక్షయేం (ప్రాయోగికేం)

5.8. సర్ిపకెట్ కోర్ౄ ఇన్ మోడయన్ తెలుగు (CCMT) (మారుకలు : 200) (క సేంవత్ౄయేం)
పేర్-1: భాషాబయసనేం -1
పేర్-2: భాషాబయసనేం -2
పేర్-3: మౌఖిక రీక్ష
* * *
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6. అనసేంధాన త్యగతులు (కేంటాకి కిసులు)

2020-21 విద్యయ సేంవత్ౄయేంలో వివిధ కోరుౄలోి కొత్తగా ప్రవేశ్ేం పొేందన విద్యయరుథలక

5/10 రోజులు

అనసేంధాన త్యగతులు హైదరాబాద్ ప్రాేంగణేంలో నయుహిేంచడేం జరుగుతుేంద. అనసేంధాన త్యగతులు జర్గే
తేదీలన విద్యయరుథలక SMS ద్యురాన భర్యు విశ్ువిద్యయలమేం వెబ్ సైట్ లో ఉేంచడేం జరుగుతుేంద.
అదే విధేంగా త్రిక ప్రకటన ద్యురా ఇవుడేం జరుగుతుేంద.

7. డాకయమేంటరీ సి.డి.
(1) సి.సి.ఎేం.ట్ట. విద్యయరుథలు వార్ృక రీక్షాయత్ కోసేం జులై

2021

ప్రతిసేందన త్రాలు

(రెస్పన్ౄ షీట్ౄ) సభర్ేంచాల్ల.

(2) .జి. డిపొిమా ఇన్ టెల్లవిజన్ జయనల్లజేం విద్యయరుథలు త్భ డాకయమేంటరీ సి.డి.న జులై
సభర్ేంచాల్ల.

2021 లోగా

8. మూల్యేంకనేం, ఉత్తతయణత్ శ్రేణుల వివరాలు
కోరుౄ పూయతయన త్దుర్ స్పధేంచిన మొత్తేం మారుకల ఆధాయేంగా ఈ కిేంద విధేంగా శ్రేణులు ఇవుడేం
జరుగుతుేంద. శ్రేణులు ఇచేాటపుడు బాయక్ ల్గ్ ద్యురాగానీ, మరుగుదల ద్యురాగానీ రీక్షలు రాసి ఉత్తతరుణలైన
విద్యయరుథల మారుకలు శ్రేణులక ర్గణిేంచఫడవు.
డిగ్రీ, డిిమా, సర్ిపకెట్ కోరుౄలు
1. డిసిిేంక్షన్ – 70 శాత్ేం ఆ పైన
2. ప్రథభ శ్రేణి – 60 నేండి 70 శాత్ేం లోపు
3. దుత్తమ శ్రేణి – 50 నేండి 60 శాత్ేం లోపు
4. స్పమానయశ్రేణి – 35 నేండి 50 శాత్ేం లోపు
5. 35 శాత్ేం కేంటే త్కకవ అయతే ఉత్తతయణత్ పొేందకపోవడేం..

9. మరుగుదల రీక్షలు

అ) పేరువారీ మరుగుదల

 కక పేరులో లేద్య మొత్తేం పేయిలో పేరు వారీ మరుగుదలక అనభతిేంచడేం జరుగుతుేంద.
అయతే వీరు మొదట్ట అటెేంప్టి లోనే త్భబాయచ్లి త్భతో పాటు చేర్న విద్యయరుథలక
విశ్ువిద్యయలమేం రీక్షలు నయుహిేంచినపుడు రీక్ష రాసి పాసై ఉేండాల్ల.

 ప్రథభ సేంవత్ౄరానకి కస్పర్, దుత్తమ సేంవత్ౄరానకి కస్పర్ వెేంటనే వచేా వార్ృక రీక్షలోి
మాత్రమే పేరువారీ మరుగుదలక అనభతిేంచడేం జరుగుతుేంద.

 ప్రథభ సేంవత్ౄయేంలో గాన దుత్తమ సేంవత్ౄయేంలో గాన మరుగుదల రీక్షలు రాయాలనకనే

అబయరుథలు త్రువాత్ వెేంటనే వచేా రీక్షలోి త్రువాతి బాయచ్ విద్యయరుథలక విశ్ువిద్యయలమేం రీక్షలు
నయుహిేంచినపుడు మరుగుదల కోసేం రీక్ష రామవలసి ఉేంటుేంద.
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విద్యయర్థ ప్రథభ లేద్య దుత్తమ

సేంవత్ౄయేం వార్ృక రీక్షలోి మొదట్ట అటెేంప్టి లోనే కట్ట లేద్య రెేండు మూడు పేయిలో మాత్రమే

పాసైనట్టకీ త్రువాత్ వెేంటనే వచేా రీక్షలోి బాయక్ ల్గ్ (ఫెయల అయన పేరుి) పేయితోపాటు

పేరువారీ మరుగుదల రాసుకోవచుా. బాయక్ ల్గ్ పేరుి పాసైన త్రువాత్ ఆ పాసైన బాయక్ ల్గ్
పేయిక మరుగుదల రాసుకోవడేం వీలుడదు. బాయక్ ల్గ్ పేయిక, మరుగుదల రాస్ట్ర పేయిక
వేరేురుగా దయఖాసుత ఫారాలు సభర్ేంచాల్ల.

 పేరువారీ మరుగుదలక హాజయయ్యయ అబయరుథలు రెేండు రీక్షలోి ఎకకవ మారుకలు స్పధేంచిన
రీక్షన డివిజన్ అవారుు కోసేం ఎేంచుకనే అవకశ్ేం ఉేంటుేంద.

న్లటు : బాయక్ ల్గ్ అనగా రీక్షలక నమోదు చేసుకొన కట్ట లేద్య అేంత్కనాన ఎకకవ పేయిలో

రీక్షక హాజరు కకపోవడేం, లేద్య ఫెయల కవడేం, లేద్య త్భ బాయచ్ విద్యయరుథలతో పాటు రీక్షలక
నమోదు చేసుకోకపోవడేం.

ఆ) సమిషిి మరుగుదల :

ప్రథభ, దుత్తమ సేంవత్ౄరాలలో పేరువారీ మరుగుదలక అనన అవకశాలు పూయతయన అబయరుథలు

కిేంద నఫేంధనలక లోఫడి మొత్తేంగా మరుగుదల కోసేం రీక్షలు రాసుకోవడానకి అనభతి పొేందవచుా.
 పేరువారీ కకేండా మొత్తేం రీక్షలక హాజయయ్యయ అబయరుథలన మాత్రమే సమిషిి మరుగుదలక
అనభతిేంచడేం జరుగుతుేంద. ప్రథభ లేద్య దుత్తమ సేంవత్ౄరాలక గాన, ప్రథభ, దుత్తమ

సేంవత్ౄరాలక కల్ల గాన సమిషిి మరుగుదలక హాజరు కవచుా. వీరు రీక్షలక హాజయయ్యయ
సభమేంలో ఏ సిలఫస్, ఏ రీక్ష విధానేం అభలులో ఉేంటుేందో ద్యన ప్రకయమే మరుగుదల
రీక్షలు రామవలసి ఉేంటుేంద.

 ప్రథభ లేద్య దుత్తమ సేంవత్ౄరాలలో లేద్య ప్రథభ, దుత్తమ సేంవత్ౄరాలలో కల్ల సమిషిి

మరుగుదలకోసేం రీక్షలక హాజయయ్యయ అబయరుథలు గత్ేంలో (తొల్లస్పర్) అనన పేరుి రాసి పాసైన

వారు, భళ్ళీ (రెేండవ స్పర్) అనన పేరుి మరుగుదలకోసేం రాసి పాసైన సేందయభేంలో తొల్లస్పర్ లేద్య
రెేండవ స్పర్ రాసిన రీక్షలలో దేనలో ఎకకవ మారుకలు వస్ట్రత ఆ రీక్ష మారుకలు మాత్రమే ఎేంక
చేసుకోవాల్ల. అేంతేగానీ రెేండు రీక్షలలో పేరు వారీగా బాగా మారుకలు వచిాన
(కొకకక పేరున) పేయిన ఎేంచుకనే వీలు ఉేండదు.

 ప్రథభ లేద్య దుత్తమ సేంవత్ౄరాలలో లేద్య ప్రథభ, దుత్తమ సేంవత్ౄరాలలో కల్ల సమిషిి

మరుగుదల కోసేం ప్రథభ, దుత్తమ సేంవత్ౄరాలలో కోక సేంవత్ౄరానకి రెేండు అవకశాల చొపున
మాత్రమే అనభతిేంచడేం జరుగుతుేంద. ఇద కూడా ప్రథభ, దుత్తమ సేంవత్ౄరాల రీక్షలు రాసి
పాసైన త్రువాతి నాలుగు సేంవత్ౄరాల కలేంలో మాత్రమే అనభతిేంచడేం జరుగుతుేంద.

 పైన పేర్కకనన రెేండు విధానాలలో మరుగుదల రీక్షలు రాసిన విద్యయరుథలు డిసిిేంక్షన్ కోసేం గాన,
మడలౄ కోసేం గాన ఫహుభతుల కోసేం గాన, మర్ట్ సర్ిపకెటి కోసేం గాన అరులు కరు.

10. రీక్షాకేంద్రేం కటాయేంపు భర్యు రీక్షల నయుహణ

స్పధాయణేంగా దూయవిద్యయకేంద్రేం ద్యురా నయుహిేంచే రీక్షలు సెప్ిేంఫరు/ అకోిఫరు నెలలో హైదరాబాద్,

రాజభేండ్రి, కూచిపూడి, శ్రీశైలేం భర్యు వయేంగల ప్రాేంగణాలలో నయుహిేంచఫడత్వయ. విద్యయరుథలు ప్రవేశ్

దయఖాసుతలో తెల్లమయచిన చిరునామా ఆధాయేంగా ఆ చిరునామాక దగగయగా ఉనన రీక్షాకేంద్రానన కటాయేంపు
చేమడేం జరుగుతుేంద. కవేళ ప్రవేశ్ దయఖాసుతలో చూేంచిన చిరునామాలో ఏమైనా మారు ఉననటియతే
చిరునామా మారున దూయవిద్యయకేంద్రేంలో ముేందుగా నమోదు చేసుకోవలసి ఉేంటుేంద.
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11. పునఃప్రవేశ్ేం
ఈ విశ్ువిద్యయలమేంలో గాన భరే ఇత్య విశ్ువిద్యయలమేంలోగాన రెగుయలర్

గా లేద్య దూయవిదయ ద్యురా

క కోరుౄ చేసిన అబయరుథలు తిర్గి అదే కోరుౄలో ప్రవేశ్ేం పొేందడానకి అరులు కరు.

12. క సభమేంలో రెేండు కోరుౄలలో నమోదు
దూయవిద్యయకేంద్రేం నయుహిేంచే కోరుౄలలో ప్రవేశ్ేం పొేందే విద్యయరుథలు ఈ విశ్ువిద్యయలమేంలో లేద్య భరే
ఇత్య విశ్ువిద్యయలమేంతో కలుపుకొన క సభమేంలో రెేండు కోరుౄలలో నమోదు చేసుకోవడేంగాన, క
సభమేంలో రెేండు రీక్షలక నమోదు చేసుకోవడేంగాన నఫేంధనలక విరుదధేం.

13. రీ ర్జిస్ట్రేషన్

దూయవిద్యయకేంద్రేం నయుహిసుతనన కోరుౄలలో చేరే విద్యయరుథలు కోరుౄ కలవయవధకి రెట్టిేంపు కలేంలోగా

కోరుౄ పూర్త చేసుకోవలసి ఉేంటుేంద. నయణయేంచిన కలవయవధలోగా కోరుౄ పూర్త చేసుకోలేన క్షేంలో వార్
ప్రవేశానన యదుద చేమడేం జరుగుతుేంద.

14. దుత్తమ సేంవత్ౄయేంలోకి ప్రమోట్ కవడేం

ప్రథభ సేంవత్ౄయేం రీక్షలక నమోదు చేసుకనన విద్యయరుథలు మాత్రేం వారు రీక్షలు రాసిన లేద్య ఏవైనా

కయణాల చేత్ రీక్షలు రామకపోయనట్టకీ రెేండవ సేంవత్ౄయేంలోకి ప్రమోట్ అవుత్వరు.

15. ప్రాేంత్తమ కేంద్రాలు

దూయవిద్యయకేంద్రేం ఈ కిేంద ప్రదేశాలలో ప్రాేంత్తమ కేంద్రాలన కల్లగి ఉేంద.

1. స్పహిత్యపీఠ్ేం, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, బొమూమరు, రాజభేండ్రి
ఫోన్ నెేం. 0883-2419322

– 533 124,

2. చర్త్ర, సేంసకృతి, పురావసుత శాస్త్ర పీఠ్ేం, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, శ్రీశైలేం-518
101, కరూనలు జిల్ి. ఫోన్ నెేం. 08524-287153
3. శ్రీ సిదేధేంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠ్ేం, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, కూచిపూడి521 136, కృషాణజిల్ి. ఫోన్ నెేం. 08671-252246
4. జానద, గిర్జన విజాానపీఠ్ేం, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్ువిద్యయలమేం, బద్రి టాయేంక్ ఫేండ్ రోడుు
(హేంటర్ రోడుు) వయేంగల – 506 002. ఫోన్ నెేం. 0870-2101309

16. కోరుౄ నయుహణ

దూయవిద్యయకేంద్రేం నయుహిేంచే కోరుౄలలో త్గినేంత్భేంద విద్యయరుథలు ప్రవేశ్ేం పొేందనపుడు మాత్రమే

కోరుౄ నయుహిేంచడేం జరుగుతుేంద. ఈ విషమేంలో విశ్ువిద్యయలమేం పూర్త హకకన కల్లగి ఉేంటుేంద. కోరుౄలు,
రీక్షల నయుహణక సేంఫేంధేంచిన నాయమయమైన ల్వాదేవీలు ఏమైనా ఉననటియతే అవి హైదరాబాద్ ర్ధలోనే
ర్షకర్ేంచుకోవలసి ఉేంటుేంద.
* * *
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