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దూరవిద్యాకేంద్రేం 
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 

పబ్లిక్ గార్డెన్స్, హైదరాబాద్ – 500 004. 
 
ప్రొ. తేంగెడ కిషన్ రావు 
ఉపాధమక్షులు  

ఉపాధమక్ష వచనేం  
జీవితభేంతా అధమమనేం చేయాలనే అబలాష నేడు ప్రతి క్కయలోనూ 

ఎక్కకవవుతుననద. వమస్ససతో నభతతేం లేక్కేండా కొతత విషయాలు తెలుస్సకోవాలి, ఆయా 
యేంగాలోో యశోధన ద్యవరా ప్రావీణ్మేం సేంపాదేంచి టి్టపొేంద్యలి అనే ధ్యమమేంతో లువురు 
విద్యమభ్యమసానన కొనసాగిస్సతనానరు. దీనన గ్రహేంచిన విశ్వవిద్యమలయాలు దూయవిదమ ద్యవరా లు 
నూతన కోరుసలను ప్రాయేంబేంచి విద్యమరుథలక్క చేరువయ్యమ ప్రమతనేం చేస్సతనానమ. ఇద విద్యమవిధానేంలో పెనుమారులక్క 
నాేంద లికిేంద. దీన ప్రభ్యవేం గత శ్తాఫద ఉతతరాయథేం నుేంచీ ప్రస్సపటభవుతూ వస్సతననద. ఈ యవయతన దశ్లో 
దూయవిద్యమవిధానానన ప్రధాన సాధనేంగా చేస్సకొన లక్షల భేందకి ఉననత విదమను అేందేంచడేం జరుగుతుననద. నేరుగా 
తయగతులక్క హాజరై విదమనబమసేంచడేం వీలుడన ఉద్యమగులు, గృహణులు, రెగుమలర్ కోరుసలు చేస్సతనన విద్యమరుథలు 
తదతరులక్క దూయవిదమ క్ వయేంగా మాయేంద. బవిషమతుతలో కూడా దూయవిదమ ప్రాధానమేం భయేంత పెరుగుతుేందనడేంలో 
అతిశ్యోకిత ఏమాత్రేం లేదు. దేశ్వామతేంగా దూయవిదమ విసతయేంచడానకి విసతృతావకాశాలునానమ. 

తెలుగు భ్యష, సాహతమేం, సేంసకృతి, క్ళలు, చయత్ర తదతయ యేంగాలోో సభగ్ర వికాసేం లక్షయేంగా 1985 డిసేంఫర్ 
2న పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం ఏరాటేంద.  

2001లో పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం దూయవిద్యమకేంద్రానన నెలకొలిేంద. ప్రధానేంగా తెలుగు 
విశ్వవిద్యమలమ లక్ష్యమలు ప్రతిఫేంఫేంచే కోరుసలనే దూయవిద్యమకేంద్రేం నయవహస్సతననద. వామపాయదృష్టికి తావివవక్కేండా తెలుగు 
వాయ భ్యష, సాహతమేం, సేంసకృతులక్క ప్రాచుయమేం క్లిేంచడేం, వీట్టన ముేందుతరాలక్క అేందేంచడేం ధ్యమమేంగా కోరుసలను 
ప్రవేశ్పెటిడేం జయగిేంద.  సేంగీతేం, టెలివిజన్ జయనలిజేం, జ్యమతిషేం, సనమా యచన వేంట్ట విషయాలోో కోరుసలను 
నయవహస్సతననద. దూయవిద్యమకేంద్రేంలో కోరుసలను అబమసస్సతనన విద్యమరుథలేందయకీ కొతతగా చేయదలచుక్కనే వాయకి 
విశ్వవిద్యమలమేం సావగతేం లుక్కతుననద.  

ఈ విశ్వవిద్యమలమేం దూయవిద్యమకేంద్రేం ద్యవరా నయవహస్సతనన వివిధ కోరుసలక్క సేంఫేంధేంచిన సభగ్ర సమాచాయేం            
ఈ ప్రాసక్ిస లో పొేందురుస్సతనానేం. 20 22-23 విద్యమ సేంవతసయేం దూయవిదమ కోరుసల సమాచాయ సేంపుట్ట మీక్క 
కావాలిసన సమాచారానన అేందేంచి కోరుసలు పూయత చేసేందుక్క ద్యహదడుతుేందన భ్యవిస్సతనానను. 
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విద్యమతభక్ ప్రణాళిక్ – 2022-23 
 

1. ఆలసమపు రుస్సము లేక్కేండా ప్రవేశ్ దయఖాస్సత 
సభయేంచడానకి చివయ తేద 
 

:       28.2.2023 

2. ఆలసమపు రుస్సము రూ.200/- చెలిోస్తత ప్రవేశ్ 
దయఖాస్సత సభయేంచడానకి చివయ తేద 
 

:       31.3.2023 

3. కాేంట్టక్కి తయగతులు :        ప్రవేశ్ేం పొేందన విద్యమరుథలక్క మే / జూన్ 
నెలలో SMS  ద్యవరా Whatsapp ద్యవరా 
భయయు విశ్వవిద్యమలమ వెబ్ సైట్ ద్యవరా 
సమాచాయేం ఇవవడేం జరుగుతుేంద.   

    

4 స.స.ఎేం.ట్ట. రెసాన్స షీటు సభయేంచడానకి 
చివయతేద 

:      జూన్ 2023 
 

5. .జి. డిపొోమా టీవి జయనలిజేం కోరుసక్క 
డాక్కమమేంటరీ పలుభ సభయేంచడికి చివయ తేద 
 

:     జూన్ 2023 

6. వాయషక్ రీక్షలు :     అకోిఫరు /నవంబర్ 2023 
 

   *** 

దూయవిద్యమకేంద్రేం కోరుసలక్క సేంఫేంధేంచి గురుతేంచుకోదగిన ముఖ్మ తేదీలు 
1. నమోదు, దయఖాస్సతల సభయణ్ ఆయేంబ తేద: 28.12.2022 
2. ప్రాసక్ిస 28.12.2022  నుేంచి విశ్వవిద్యమలమ వెబ్ససట్ లో అేందుబాటులో ఉేంటుేంద.  
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1.  యచమేం 
 ప్రేంచవామతేంగా  ఉనన తెలుగు ప్రజల భ్యష, సాహతమేం, సేంసకృతి, క్ళలు, చయత్ర, జానద విజాానేం తదతయ 
యేంగాలలో వాయ అవసరాలను త్తరాాలనే సముననత లక్షయేంతో ఆేంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవేం 1985 లో తెలుగు విశ్వవిద్యమలయానన 
సాథేంచిేంద. దేశ్ేంలో ఉనన ఐదు భ్యషా విశ్వవిద్యమలయాలలో ఇద క్ట్ట.  సాథేంచిన అనతి కాలేంలోనే ఈ విశ్వవిద్యమలమేం 
తెలుగు భ్యష, సాహతమేం, చయత్ర, సేంసకృతి, త్రికాయచన, లలిత క్ళలు వేంట్ట అనేక్ యేంగాలలో విశేష క్ృష్ట సలిేంద. 
 హైదరాబాద్  ప్రధాన కేంద్రేంగా శ్రీశైలేం, రాజభేండ్రి, కూచిపూడి, వయేంగల లలో  ఈ విశ్వవిద్యమలయానకి ప్రాేంత్తమ 
ప్రాేంగణాలు ఉనానమ.  హైదరాబాదులోన ప్రధాన ప్రాేంగణ్ేంలో భ్యష, లలితక్ళలు, త్రికా యచన, జ్యమతిషేం, తులనాతభక్ 
అధమమనేం, అనువాదేం వేంట్ట అధమమనాేంశాలలో వివిధ సాథమలోో కోరుసలు ఉనానమ. అలాగే రాజభేండ్రి ప్రాేంగణ్ేంలో 
తెలుగు సాహతమేం, శ్రీశైల ప్రాేంగణ్ేంలో తెలుగువాయ చయత్ర, వయేంగల ప్రాేంగణ్ేంలో జానద విజాానేం, పేయణి, ఆేంధ్రనాటమేం, 
కూచిపూడి ప్రాేంగణ్ేంలో కూచిపూడి నృతమేంవేంట్ట అధమమనాేంశాలలో వివిధ సాథమలోో కోరుసలు ఉనానమ.  

బోధన, యశోధన, ప్రచుయణ్, విసతయణ్ సవలు లక్షయేంగా విశ్వవిద్యమలమేం మొతతేం ఆరు పీఠాలు, క్ క్ళాశాల, 
దహారు శాఖ్లు, ఐదు కేంద్రాలతో తన కాయమక్లాపాలు కొనసాగిస్సతననద. ఇవి కాక్ రాష్ట్ర ప్రభుతావనకి చెేందన నెనేండు 
సేంగీత, నృతమ క్ళాశాలల విద్యమతభక్ యమవేక్షణ్ కూడా పొట్ట ిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం నయవహస్తేంద. 

యశోధన, .జి., .జి. డిపొోమా, డిపొోమా అేండ్ సయిపకెట్ సాథమలలో మొతతేం 59 కోరుసలను రెగుమలర్ విధానేంలో 
విశ్వవిద్యమలమేం నయవహస్సతననద. విశాలమైన ఆడిటోయమేం, అతామధునక్  కానపరెన్స హాల, చిత్రవాణి (ఆడియో-విజువల 
స్తిడియో) వేంట్ట సౌక్రామలతో పాటు క్ేంపూమటర్ నెట్ వయకేంగ్ సదుపామేం కూడా అేందుబాటులో ఉేంద. 

పొట్ట ిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం అేందస్సతనన సేంప్రద్యమ, విలక్షణ్మైన కోరుసలను ప్రేంచవామతేంగా ఉనన 
తెలుగు వాయేందయకీ అేందుబాటులోకి త్తస్సక్కవచేా ఉదేదశ్ేంతో 2001లో విశ్వవిద్యమలమేం దూయవిద్యమకేంద్రానన నెలకొలిేంద. 
దేశ్ేంలోనే ప్రప్రథభేంగా ప్రస్సతతేం .జి. డిపొోమా,  డిపొోమా, సయిపకెట్ కోరుసలను దూయవిద్యమకేంద్రేం నయవహస్తేంద. 

పొట్ట ి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేంలోన వివిధ శాఖ్లు బోధన, యశోధన నయవహస్సతనన అేంశాలలోనే 
దూయవిద్యమకేంద్రేం కోరుసలను నయవహస్సతననద.  

 
2. దయఖాస్సత సభయేంచే విధానేం 
2.1. ముఖామేంశాలు 
 2020-21 విద్యమసేంవతసయేం నుేండి విశ్వవిద్యమలమేం ‘ఆన్ లైన్ అడిభషన్ విధానానన’  (Online Admission 
System) ను ప్రవేశ్పెట్టిేంద. దయఖాస్సతను విద్యమరుథలక్క భౌతిక్ేంగా విశ్వవిద్యమలమేం ఇవవదు. ప్రవేశ్ేం పొేంద్యలనుక్కనే 
వారు http://pstu.softelsolutions.in ను సేందయశేంచి ఆన్ లైనో్ల యజిసిర్ చేస్సకొన అోకషన్ ను సభయేంచాలి. 
భయేంత సమాచాయేం కోసేం www.teluguuniversity.ac.in  వెబ్ సైట్ ను సేందయశేంచేండి.  

ఆన్ లైనో్ల దయఖాస్సత సభయేంచే అబమరుథలు యజినల సయిపకెటోను భయయు ఫోటోలను సాకన్ చేస స్తచిేంచిన 
యమాణానకి (KB) క్కదేంచి అప్ లోడ్ చేమవలస ఉేంటుేంద. అబమరుథలు సభయేంచిన విద్యమయహతలు భయయు ఆధార్ లోన 
వివరాల మేయక్క కోరుస పూరైమన తరావత ఇచేా సయిపకెటోలో పొేందుయచడేం జరుగుతుేంద. 

భహళా అబమయథనులు వివాహేం జయగిన భభట కూడా, SSC  మమో లేద్య స్తకల TC  లేద్య అపడవిట్ లో ఉనన 
విధేంగా ఇేంట్టపేరు, తేండ్రి పేరు రాయాలి. వారు బయత ఇేంట్ట పేరు గాన, బయత పేరుగాన రామకూడదు.  

http://pstu.softelsolutions.in/
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అబమరుథలు తభ చెలిోేంపులను http://pstu.softelsolutions.in ద్యవరా కేంద్రానకి చెలిోేంచాలి. నగదు/డి.డి 
లను స్వవక్యేంచఫడవు. అబమరుథలు కేంద్రేంలోన సఫఫేందకి గానీ భరెవవయకీ కూడా నగదును ఇవవకూడదు. ఇటువేంట్ట 
లావాదేవీలక్క విశ్వవిద్యమలమేం బాధమత వహేంచదు.  

కోరుస చేస్సతననపుడుగాన, కోరుస పూయత అమన తరువాత గాన క్కలేం భయయు జనన తేదీల విషమేంలో మారులు 
చేమడేం జయగదు.  

మీక్క కావలసన సమాచాయేం, మాయగదయశకాల కోసేం వమకితగతేంగా కాన, 7330623411  సల ఫోను నెేంఫర్ 
(Whatsapp) ద్యవరా గాన కేంద్రానన సేంప్రదేంచవచుా.  
 
2.2. అబమరుథలక్క ముఖ్మమైన స్తచనలు 

   తన సయగా మీ మొబైల నెేంఫరును  (ద్యనకి విధగా Whatsapp క్లిగి ఉేండాలి)  నమోదు చెయామలి.  
     మా వెబ్ సైట్ www.teluguuniversity.ac.in ను సేందయశేంచేండి.  
     ఐడి కారుు జాగ్రతత చేస్సకోేండి.  
     చిరునామా మారు, మాయన ఫోను నెేంఫరోు వివరాలు దూయవిద్యమకేంద్రానకి వెేంటనే తెలిమజేయాలి. 
     పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం, దూయవిద్యమకేంద్రానకి వచేాటపుడు తనసయగా ఐడి కారుు తేవాలి.  

  మొదట్ట సేంవతసయేం రీక్షక్క నమోదు తనసయ అలా కానక్షేంలో తరువాతి సేంవతసరాలక్క ప్రమోట్ కాఫడరు.  
  సిడీ మటీయమల అడిభషన్ పొేందన నెలరోజులలోపు వమకితగతేంగా వచిా త్తస్సకోన వాయకి పోస్సిద్యవరా ేండేం 

జరుగుతుేంద.   
  క్సాయ చెలిోేంచిన ఫీజు తియగి వాస్స ఇవవడేం జయగదు.  విద్యమరుథలక్క ఏ వరాగనకీ ఫీజు రామత్తలు ఉేండవు.  
  మీ ఉతతయ ప్రతుమతతరాలోో కిేంద సమాచాయేం తనసయగా ఇవావలి.  

  ఎన్ రోల మేంట్ నెేంఫరు  
  కోరుస పేరు  
  విషమేం (సబ్ెక్కి)  
   మీ కోరుస పూయతయ్యమవయక్క 1)  ఫీజు క్ట్టిన యశీదులు  2) ఐడి కారుు యూజర్ ఐడి, పాసవర్ు లను బద్రేంగా 
ఉేంచుకోవాలి.  
        ప్రవేశ్ేం పొేంద, పూయత ఫీజు చెలిోేంచిన భభట లబమతను ఫట్టి సిడీ మట్టమల ను పూయతగా ఇవవడేం జరుగుతుేంద. 

   ఎన్ రోల మేంట్ నెేంఫరు, హాల ట్టకెట్ నెేంఫరు క్టే అన గురుతేంచుకోేండి.  
  ఆనెసోనో్ల దయఖాస్సత సభయేంచినవారు ఫీజు చెలిోేంచిన వారు కేంద్రేంలో యజిసేషన్ వివరాలను తెలి  

సిడీమటీయమల త్తస్సకోవచా.  
   రీక్షలు/పలితాలు/మారుకలు/ధ్రువత్రాలక్క సేంఫేంధేంచిన వమవహారాలు రీక్షల నమేంత్రణాధకాయ,  

(క్ేంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగాెభనేషన్స) పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం, హైదరాబాద్ వాయ యధలో 
ఉేంట్టమ. 

http://pstu.softelsolutions.in/
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 స్భవాయేం నుేండి శ్నవాయేం వయక్క గల నదనాలలో  ఉదమేం గేం.10.30 న.ల నుేండి భధామహనేం 1.00 
వయక్క భయయు భధామహనేం గేం.2.00.ల నుేండి సామేంత్రేం గేం.4.45న.ల వయక్క మాత్రమే విద్యమరుథలక్క సవలు 
అేందేంచడేం జరుగుతుేంద. 

    చటిసేంఫేంధమైన వమవహారాలు (లీగల మేటర్స) హైదరాబాదు నగయ జూమయ డిక్షనేక యభతేం.  
 అబమరుథలు ప్రవేశ్ సభమేంలోనే ఎేంక్లో సషిేంగా ఉేండాలి. క్సాయ ఎేంక్ చేస్సక్కనన కోరుసను 

మారుాకోవడానకి వీలుడదు.  
    పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం, దూయవిద్యమకేంద్రేం విద్యమరుథలక్క ఫస పాస, హాసిలు వసతి ఉేండవు.  
    దూయవిదమక్క సేంఫేంధేంచిన సమాచాయేం, ఉతతయ ప్రతమతతరాలు జరువలసన చిరునామా.  
   డైరెక్ిర్, దూయవిద్యమకేంద్రేం, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యమలమేం, హైదరాబాదు – 500 004 

2.3. జతయచవలసనవి 
 ఎనునక్కనన కోరుసక్క స్తచిేంచిన అయహతల ఆధాయేంగా ఈ దగువ స్తచిేంచిన సయిపకెట్స భయయు ప్రతులను రెేండు సటుో 

దయఖాస్సతతో జతయచి పోస్సి ద్యవరా కేంద్రానకి ేంవలస ఉేంటుేంద.  
1. డిగ్రీ సయిపకెటు 
2. మారుకల జాఫతా 
3. ఎస.ఎస.స/ఇేంటర్ 
4. ఆధార్ కారుు 
5. ఫర్త సయిపకెట్  (అనన కోరుసలవారు తనసయగా సభయేంచాలి) 

2.4. రేండవ, తదుపరి సేంవతసరాల కోర్సస ఫీజు చెల్లేంచడేం 
వాయషక్ రీక్షలు అమన వెేంటనే, రీక్ష్య పలితాలతో సేంఫేంధేం లేక్కేండా తదుయ సేంవతసయేం కోరుస 

ఫీజును రీక్ష ఫీజుతో క్లి http://pstu.softelsolutions.in  ద్యవరా చెలిోేంచిన వాయేందరూ పాఠ్మసాభగ్రి 
పొేందడానకి అరుహలు.  

3.  అయహతలు 
 .జి. డిపొోమా ఇన్ టెలివిజన్ జయనలిజేం : గుయతేంపు పొేందన విశ్వవిద్యమలమేం నుేండి ఏదైనా డిగ్రీ చేస ఉేండాలి. 
 .జి. డిపొోమా ఇన్ జ్యమతిరావస్సత : గుయతేంపు పొేందన విశ్వవిద్యమలమేం నుేండి ఏదైనా డిగ్రీ చేస ఉేండాలి. 
 డిపొోమా ఇన్ జ్యమతిషేం : ఇేంటరీభడియెట్ లో ఉత్తతరుణలై  ఉేండాలి. 
 డిపొోమా ఇన్ లైట్ మూమజిక్ (లలిత సేంగీతేం) :  చదవడేం, రామడేం వచిా ఉేండాలి. లలిత సేంగీతేం టో ఆసకిత 

క్లిగి ఉేండాలి. 
 డిపొోమా ఇన్ పలభ రైట్టేంగ్ : ఎస.ఎస.స. ఉత్తతరుణలై ఉేండాలి. 
 సయిపకెట్ కోరుస ఇన్ జ్యమతిషేం : ఎస.ఎస.స. ఉత్తతరుణలై ఉేండాలి. 
 సేంగీత విశాయద : ఈ కోరుస మొదట్ట సేంవతసయేంలో చేరే నాట్టకి అబమయథ వమస్సస 12 సేంవతసరాలు నేండి ఉేండాలి. 
 సయిపకెట్ కోరుస ఇన్ మోడయన్ తెలుగు :  ఎస.ఎస.స. లేద్య తతసమాన రీక్ష ఉత్తతరుణలై ఉేండాలి. ఈ కోరుస తెలుగు 

రాన వాయ కోసేం ముఖ్మేంగా తెలుగు భ్యషేతరుల ఉయోగేం కోసేం ఉదేదశేంచిేంద. ప్రాథభక్ సాథమ నుేంచి .జి  
వయక్క ఇేంగీోష్ మీడిమేంలో చదవిన వారు కూడా ఈ కోరుసలో ప్రవేశానకి అరుహలు 

*   *   * 
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4.  కోరుసలు భయయు రీక్ష ఫీజుల వివరాలు (ఆనెసోన్  లో చెలిోేంచాలి)  
కాలవమవధ, మాధమభేం, ఫీజులు (కోక సేంవతసరానకి) 
 

క్రభ 
సేంఖ్మ 
Sl. 
No 

కోరుస పేరు 
Course Name 

కాలవమవధ 
Duration 

మాధమభేం 
Medium  

మొదట్ట సేంవతసయేం కోరుస 
ఫీజు రూ.లలో 
Total Fee 

 

    నమోదు ఫీజు 
Application 

Fee 

మొతతేం రూ.  
కోరుస ఫీజు & 

రీక్ష ఫీజు 
Total 

Tuition 
Fee & 

Exam Fee 

మొతతేం రూ.  
కోరుస ఫీజు 

& రీక్ష ఫీజు 
Total 

Tuition 
Fee & 

Exam Fee 
 .జి. డిపోొమా కోరుసలు  (P.G. Diploma Courses)   

1. టెలివిజన్ జయనలిజేం 
Television  
Journalism 

క్ సేంవతసయేం 
One Year 

తెమీ 
Telugu 

300/- 7500/- --- 

2. జ్యమతిరావస్సత 
Jyothirvastu 

క్ సేంవతసయేం 
One Year 

తెమీ 
Telugu 

300/- 6000/- --- 

 డిపోొమా కోరుసలు (Diploma Courses)   

3 లలిత సేంగీతేం 
Light Music 

రెేండు సేంవతసరాలు 
Two Year  

తెమీ 
Telugu 

300/- 4700/- 5,100/- 

2
nd

  year 

4 సనమా యచన 
Film Writing 

క్ సేంవతసయేం 
One Year 

తెమీ 
Telugu 

300/- 

 

8700/- --- 

5 జ్యమతిషేం 
Jyotisham 

క్ సేంవతసయేం 
One Year 

తెమీ 
Telugu 

300/- 

 

4400/- --- 

 సయిపకెట్  కోరుసలు (Certificate Courses ) 
6 జ్యమతిషేం 

Jyotisham 
క్ సేంవతసయేం 

One Year 
తెమీ 

Telugu 
300/- 

 

3200/- --- 

7 సేంగీత విశాయద 
Sangeeta visarada 

ఆరు సేంవతసరాలు 
Six Years 

తెమీ 
Telugu 

300/- 

 

2800/- 

1
st
 year to 

5
th

 year 

Every Year 

3,200/- 

6th
 year 

8 ఆధునక్ తెలుగు 
Certificate Course in 
Modern Telugu 

క్ సేంవతసయేం 
One Year 

తెమీ  
Telugu 

300/- 

 

2600/- --- 
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5.  పాఠ్మ సాభగ్రి  భయయు పేయో వివరాలు   (కాలయభతి) 
5.1. .జి. డిపోొమా ఇన్ టెలివిజన్ జయనలిజేం  (మారుకలు : 500)  (క్ సేంవతసయేం) 

పేర్-1: టెలివిజన్ చయత్ర 
పేర్-2: టెలివిజన్ యపోయిేంగ్ 
పేర్-3: టెలివిజన్ స్క్కిపి్ యచన 
పేర్-4: టెలివిజన్ ప్రొడక్షన్ 
పేర్-5: ప్రాజెక్ి  (8 నముషాల నడివిక్ల డాక్కమమేంటరీ నూమస ఫీచర్) 

5.2. .జి. డిపోొమా ఇన్ జ్యమతిరావస్సత   (మారుకలు : 400)   (క్ సేంవతసయేం) 
 

పేర్-1: వాస్సతశాస్త్రేం – ఆధునక్ నరాభణ్ శలేం (ఆయకటెక్ార్) 
పేర్-2: ఆధునక్ వాస్సత క్ళ (వాస్సత బేసక్ ఆయకటెక్ార్ అేండ్ ఇేంజనీయేంగ్) 
పేర్-3: జ్యమతిషశాస్త్రేం-ప్రాథభక్ అేంశాలు 
పేర్-4: దేవాలమ వాస్సత - శలరీతులు 

5.3. డిపోొమా ఇన్ జ్యమతిషేం  (మారుకలు: 300) (క్ సేంవతసయేం) 
 

పేర్-1: ఖ్గోళ విజాానేం, ప్రాచమ, పాశాాతమ దధతులు 
పేర్-2: ముహూయతేం – గోచాయేం - శాేంతిప్రక్రిమలు 
పేర్-3: వాస్సత-ప్రశ్న-వైదమజ్యమతిషేం 

5.4. డిపోొమా ఇన్ లైట్ మూమజిక్ (లలిత సేంగీతేం) (రెేండు సేంవతసరాలు) 

 

మొదట్ట  సేంవతసయేం (మారుకలు : 200) 
పేర్-1: సద్యధేంతేం (థిమరీ) 
పేర్-2: ప్రాయోగిక్ేం (ప్రాకిిక్ల) 
రెేండవ సేంవతసయేం (మారుకలు : 300) 
పేర్-1: సద్యధేంతేం (థిమరీ) 
పేర్-2: ప్రాయోగిక్ేం (ప్రాకిిక్ల) 
పేర్-3: ప్రాయోగిక్ేం (వాదమయక్రాలతో) 
 

5.5. డిపోొమా ఇన్ పలభ రైట్టేంగ్ (మారుకలు : 300)  (క్ సేంవతసయేం) 
 

పేర్-1: పలభ స్క్కిపి్ రైట్టేంగ్ - పేండమేంటలస 
పేర్-2: రైటర్- స్క్కిన్ పేో 
పేర్-3: పలభ స్క్కిపి్ రైట్టేంగ్ – ప్రాకిిక్లస 
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5.6. సయిపకెట్ కోర్స ఇన్ జ్యమతిషేం (మారుకలు : 200) (క్ సేంవతసయేం) 
 

పేర్-1: జ్యమతిషశాస్త్రేం-ప్రాథభక్ అేంశాలు – సవరూ సవభ్యవాలు 
పేర్-2: జ్యమతిషశాస్త్రేం – పలనయణమ విధానాలు 
 

5.7. సేంగీత విశాయద  (ఆరు సేంవతసరాలు) 
 

మొదట్ట సేంవతసయేం నుేండి ఆయవ సేంవతసయేం వయక్క  (మారుకలు : 200) 
పేర్-1: లక్షణ్ేం (సద్యధేంతేం) 
పేర్-2: లక్షయేం (ప్రాయోగిక్ేం) 
 

5.8. సయిపకెట్ కోర్స ఇన్ మోడయన్ తెలుగు (CCMT) (మారుకలు : 200)  (క్ సేంవతసయేం) 
 

పేర్-1: భ్యషాబమసనేం -1 
పేర్-2: భ్యషాబమసనేం -2 
పేర్-3: మౌఖిక్ రీక్ష 

*   *   * 
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6.  అనుసేంధాన తయగతులు (కాేంట్టకి్క కోాస్సలు) 
 2022-23 విద్యమ సేంవతసయేంలో వివిధ కోరుసలోో కొతతగా ప్రవేశ్ేం పొేందన విద్యమరుథలక్క 3/5 రోజులు 
అనుసేంధాన తయగతులు హైదరాబాద్ ప్రాేంగణ్ేంలో నయవహేంచడేం జరుగుతుేంద. అనుసేంధాన తయగతులు జయగే 
తేదీలను విద్యమరుథలక్క SMS ద్యవరా whatsapp  ద్యవరా  భయయు విశ్వవిద్యమలమేం వెబ్ససట్ లో ఉేంచడేం 
జరుగుతుేంద.   
7. డాక్కమమేంటరీ స.డి.  

(1)  స.స.ఎేం.ట్ట. విద్యమరుథలు వాయషక్ రీక్ష్యయహత కోసేం జూన్  2023 ప్రతిసేందన త్రాలు               
(రెసాన్స షీట్స) సభయేంచాలి. 

(2)  .జి. డిపొోమా ఇన్ టెలివిజన్ జయనలిజేం విద్యమరుథలు తభ డాక్కమమేంటరీ స.డి.న జూన్  2023 లోగా 
సభయేంచాలి. 

8. మూలామేంక్నేం, ఉత్తతయణత శ్రేణుల వివరాలు 
 కోరుస పూయతమన తదుయ సాధేంచిన మొతతేం మారుకల ఆధాయేంగా  ఈ కిేంద విధేంగా శ్రేణులు ఇవవడేం 
జరుగుతుేంద. శ్రేణులు ఇచేాటపుడు బామక్  లాగ్ ద్యవరాగానీ, మరుగుదల ద్యవరాగానీ రీక్షలు రాస ఉత్తతరుణలైన 
విద్యమరుథల మారుకలు శ్రేణులక్క యగణిేంచఫడవు. 
డిగ్రీ, డిోమా, సయిపకెట్ కోరుసలు 

1. డిసిేంక్షన్ – 70 శాతేం  ఆ పైన 
2. ప్రథభ శ్రేణి – 60 నుేండి 70 శాతేం లోపు 
3. దవత్తమ శ్రేణి – 50 నుేండి 60 శాతేం లోపు 

     4.  సామానమశ్రేణి – 35 నుేండి 50 శాతేం లోపు 
     5.  35 శాతేం క్ేంటే తక్కకవ అమతే ఉత్తతయణత పొేందక్పోవడేం. 
9. మరుగుదల రీక్షలు 
అ) పేరువారీ మరుగుదల  

 క్క పేరులో లేద్య మొతతేం పేయోలో పేరు వారీ మరుగుదలక్క అనుభతిేంచడేం జరుగుతుేంద.  
 ప్రథభ సేంవతసరానకి క్సాయ, దవత్తమ సేంవతసరానకి క్సాయ వాయషక్ రీక్షలోో మాత్రమే 

పేరువారీ మరుగుదలక్క అనుభతిేంచడేం జరుగుతుేంద. 
 ప్రథభ సేంవతసయేంలో గాన దవత్తమ సేంవతసయేంలో గాన మరుగుదల రీక్షలు రాయాలనుక్కనే 

అబమరుథలు తరువాత వచేా రీక్షలోో తరువాతి బామచ్ విద్యమరుథలక్క విశ్వవిద్యమలమేం రీక్షలు 
నయవహేంచినపుడు మరుగుదల కోసేం రీక్ష రామవలస ఉేంటుేంద. విద్యమయథ ప్రథభ లేద్య దవత్తమ 
సేంవతసయేం వాయషక్ రీక్షలోో మొదట్ట అటెేంప్ి లోనే క్ట్ట లేద్య రెేండు మూడు పేయోలో మాత్రమే 
పాసైనట్టకీ తరువాత వెేంటనే వచేా రీక్షలోో బామక్ లాగ్ (ఫెమల అమన పేరుో) పేయోతోపాటు 
పేరువారీ మరుగుదల రాస్సకోవచుా. బామక్  లాగ్ పేరుో పాసైన తరువాత  ఆ పాసైన బామక్  లాగ్ 
పేయోక్క మరుగుదల రాస్సకోవడేం వీలుడదు. బామక్ లాగ్ పేయోక్క, మరుగుదల రాస పేయోక్క 
వేరేవరుగా దయఖాస్సత ఫారాలు సభయేంచాలి. 
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 పేరువారీ మరుగుదలక్క హాజయయ్యమ అబమరుథలు రెేండు రీక్షలోో ఎక్కకవ మారుకలు సాధేంచిన 
రీక్షను డివిజన్ అవారుు కోసేం ఎేంచుక్కనే అవకాశ్ేం ఉేంటుేంద. 
న్లటు :  బామక్ లాగ్ అనగా రీక్షలక్క నమోదు చేస్సకొన క్ట్ట లేద్య అేంతక్నాన ఎక్కకవ పేయోలో 
రీక్షక్క హాజరు కాక్పోవడేం, లేద్య ఫెమల కావడేం, లేద్య తభ బామచ్ విద్యమరుథలతో పాటు రీక్షలక్క 
నమోదు చేస్సకోక్పోవడేం. 
 

ఆ) సభష్టి మరుగుదల : 
ప్రథభ, దవత్తమ సేంవతసరాలలో పేరువారీ మరుగుదలక్క అనన అవకాశాలు పూయతమన అబమరుథలు 

కిేంద నఫేంధనలక్క లోఫడి మొతతేంగా మరుగుదల కోసేం రీక్షలు రాస్సకోవడానకి అనుభతి పొేందవచుా. 
 పేరువారీ కాక్కేండా మొతతేం రీక్షలక్క హాజయయ్యమ అబమరుథలను మాత్రమే సభష్టి మరుగుదలక్క 

అనుభతిేంచడేం జరుగుతుేంద. ప్రథభ లేద్య దవత్తమ సేంవతసరాలక్క గాన, ప్రథభ, దవత్తమ 
సేంవతసరాలక్క క్లి గాన సభష్టి మరుగుదలక్క హాజరు కావచుా. వీరు రీక్షలక్క హాజయయ్యమ 
సభమేంలో ఏ సలఫస,  ఏ రీక్ష విధానేం అభలులో ఉేంటుేంద్య ద్యన ప్రకాయమే మరుగుదల 
రీక్షలు రామవలస ఉేంటుేంద. 

  ప్రథభ లేద్య దవత్తమ సేంవతసరాలలో లేద్య ప్రథభ, దవత్తమ సేంవతసరాలలో క్లి సభష్టి 
మరుగుదలకోసేం రీక్షలక్క హాజయయ్యమ అబమరుథలు గతేంలో (తొలిసాయ) అనన పేరోు రాస పాసైన 
వారు, భళ్ళీ (రెేండవ సాయ) అనన పేరోు మరుగుదలకోసేం రాస పాసైన సేందయబేంలో తొలిసాయ లేద్య 
రెేండవ సాయ రాసన రీక్షలలో దేనలో ఎక్కకవ మారుకలు వసత ఆ రీక్ష మారుకలు మాత్రమే ఎేంక్ 
చేస్సకోవాలి. అేంతేగానీ రెేండు రీక్షలలో పేరు వారీగా బాగా మారుకలు వచిాన               
(కొకక్క పేరును) పేయోను ఎేంచుక్కనే వీలు ఉేండదు.  

 ప్రథభ లేద్య దవత్తమ సేంవతసరాలలో లేద్య ప్రథభ, దవత్తమ సేంవతసరాలలో క్లి సభష్టి 
మరుగుదల కోసేం ప్రథభ, దవత్తమ సేంవతసరాలలో కోక సేంవతసరానకి రెేండు అవకాశాల చొపున 
మాత్రమే అనుభతిేంచడేం జరుగుతుేంద. ఇద కూడా ప్రథభ, దవత్తమ సేంవతసరాల రీక్షలు రాస 
పాసైన తరువాతి నాలుగు సేంవతసరాల కాలేంలో మాత్రమే అనుభతిేంచడేం జరుగుతుేంద. 

 పైన పేర్కకనన రెేండు విధానాలలో మరుగుదల రీక్షలు రాసన విద్యమరుథలు డిసిేంక్షన్ కోసేం గాన, 
మడలస కోసేం గాన ఫహుభతుల కోసేం గాన, మయట్ సయిపకెటో కోసేం గాన అరుహలు కారు. 
 

10. రీక్ష్యకేంద్రేం కట్టమేంపు భయయు రీక్షల నయవహణ్ 
 సాధాయణ్ేంగా దూయవిద్యమకేంద్రేం ద్యవరా నయవహేంచే రీక్షలు అకోిఫరు / నవేంఫరు నెలలో హైదరాబాద్ 
ప్రాేంగణ్ేంలో నయవహేంచఫడతామ.  
 
11. పునఃప్రవేశ్ేం 
 ఈ విశ్వవిద్యమలమేంలో గాన భరే ఇతయ విశ్వవిద్యమలమేంలోగాన రెగుమలర్  గా లేద్య దూయవిదమ ద్యవరా 
క్ కోరుస చేసన అబమరుథలు తియగి అదే కోరుసలో ప్రవేశ్ేం పొేందడానకి అరుహలు కారు. 
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12. క సభమేంలో రెేండు కోరుసలలో నమోదు 
దూయవిద్యమకేంద్రేం నయవహేంచే కోరుసలలో ప్రవేశ్ేం పొేందే విద్యమరుథలు ఈ విశ్వవిద్యమలమేంలో లేద్య భరే 

ఇతయ విశ్వవిద్యమలమేంతో క్లుపుకొన క సభమేంలో రెేండు కోరుసలలో నమోదు చేస్సకోవడేంగాన,             
క సభమేంలో రెేండు రీక్షలక్క నమోదు చేస్సకోవడేంగాన నఫేంధనలక్క విరుదధేం. 

  
13. రీ యజిసేషన్ 

దూయవిద్యమకేంద్రేం నయవహస్సతనన కోరుసలలో చేరే విద్యమరుథలు కోరుస కాలవమవధకి రెట్టిేంపు కాలేంలోగా 
కోరుస పూయత చేస్సకోవలస ఉేంటుేంద. నయణమేంచిన కాలవమవధలోగా కోరుస పూయత చేస్సకోలేన క్షేంలో వాయ 
ప్రవేశానన యదుద చేమడేం జరుగుతుేంద.  

 
14. దవత్తమ సేంవతసయేంలోకి ప్రమోట్ కావడేం  
 ప్రథభ సేంవతసయేం రీక్షలక్క నమోదు చేస్సక్కనన విద్యమరుథలు మాత్రేం వారు రీక్షలు రాసన లేద్య ఏవైనా 
కాయణాల చేత రీక్షలు రామక్పోమనట్టకీ రెేండవ సేంవతసయేంలోకి ప్రమోట్ అవుతారు.  
 

 

15. కోరుస నయవహణ్ 
దూయవిద్యమకేంద్రేం నయవహేంచే కోరుసలలో తగినేంత భేంద విద్యమరుథలు ప్రవేశ్ేం పొేందనపుడు మాత్రమే 

కోరుస నయవహేంచడేం జరుగుతుేంద. కోరుసలు, రీక్షల నయవహణ్క్క సేంఫేంధేంచిన నామమయమైన లావాదేవీలు 
ఏమైనా ఉననటోమతే అవి హైదరాబాద్ యధలోనే యషకయేంచుకోవలస ఉేంటుేంద. 

*   *   * 


