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 ఆచారా సి. మురళీకృష్ణ 
రీక్షల నియంత్రణాధికారి 
 

ప్రభుత్వ సంగీత్, నృత్య కళాశాలలు/ పాఠశాలల సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా కోర్సులు  
వార్టిక రీక్షల ప్రకటన – 2023 

 

దరఖాస్తు ఫారంను మరియు నియమాలను www.teluguuniversity.ac.in ద్యవరా డౌన్స లోడ్ చేస్తకుని నిరీణత రుస్తం  
డి.డి. జతరచిన దరఖాస్తు ఫారానిి రీక్ష రాసే కళాశాల/ పాఠశాలలోి సమరిపంచవలసి ఉంటంది. 

సర్టిఫికెట్ / డిప్లొమా కోర్సు వార్టిక పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్ేర్సులు ఈ క్రింది సూచనలు జాగ్రత్తగా చదివి దరఖాస్తతను పూర్టించాలి.  
 రీక్ష ఫీజుల వివరాలు 
 సరిిఫికెట్ అటండెన్స్ 

ఎగ్జంషన్స 
డిపొిమా అటండెన్స్ 

ఎగ్జంషన్స 
ర్డగుాలర్ విద్యారుులకు రూ. 1500/- -- రూ. 1800/- -- 
ప్రైవేట విద్యారుులకు రూ. 1500/- రూ. 2000/- రూ. 1800/- రూ. 2000/- 
అదనపు డిసిప్లిన్స లో క్కొకొ ద్యనికి (అడిష్నల్ డిసిప్లిన్స) 
ర్డగుాలర్ విద్యారుులకు రూ. 1100/- -- రూ. 1300/- -- 
ప్రైవేట విద్యారుులకు రూ. 1100/- -- రూ. 1300/- -- 
డిపొిమా - సిద్యధంతం ర్డండు ప్లరిు లేద్య 
ప్రాయోగికం ర్డండు ప్లరిు (బాాక్ లాగ్) 

-- -- రూ. 1500/- -- 

సరిిఫికెట్ కోరు్ బాాక్ లాగ్ విద్యారుులు రూ. 1500/- -- -- -- 
 

ఫీజు ఏదైనా జాతీయ బాాంకు నుంచి ‘Registrar, P.S. Telugu University, Hyderabad’ ప్లర హైదరాబాదులో 
చెలుిబాట అయ్యా విధంగా డి.డి. తీస్తక్కని రీక్ష దరఖాస్తు ఫారంతో జతచేయాలి.  
గ్మనిక: అంధ విద్యారుులకు రీక్ష ఫీజు మినహాయంపు ఉంటంది. అంధ విద్యారుులు సంబంధిత సరిిఫికెట్ జెరాక్్ ప్రతిని 
జతరచవలసి ఉంటంది. 

రీక్ష ఫీజు చెలిింపు తేదీలు: 
1. సాధారణ రుస్తంతో   తేది: 9.3.2023 నుండి 10.4.2023 వరకు 
2. రూ. 1000/-లు ఆలసాపు రుస్తంతో తేది: 11.4.2023 నుండి 24.4.2023 వరకు 
పూరిు చేసిన దరఖాస్తు ఫారాలు సంబంధిత కళాశాల/ పాఠశాల ప్రిని్పాల్ కారాాలయంలో సమరిపంచవలసిన చివరి తేదీలు: 
1. సాధారణ రుస్తంతో    తేది: 10.4.2023 
2. రూ. 1000/-లు ఆలసాపు రుస్తంతో తేది: 24.4.2023 
విద్యారుులు సమరిపంచిన దరఖాస్తులు సంబంధిత కళాశాల/ పాఠశాల ప్రిని్పాల్్ ధ్రువీకరించి (రిశీలన అనంతరం) రీక్షల 
నియంత్రణాధికారి, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు వారికి తేది: 29.4.2023, సా. 5.00 గ్ంటల లోపు 
ంపాలి. ఆ తరావత అందిన దరఖాస్తులు ఎట్టి రిసిుతులలోనూ అంగీకరించబడవు. 
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నిబంధనలు: 
1. దరఖాస్తులో ప్లర్కొని వివరాలన్ని అభ్ారుుల సవంత దస్తురితో ఉండాలి, ఏమైనా తపుపడు సమాచారం ఇచిినటియతే అందుకు పూరిు 

బాధాత అభ్ారుులే వహంచవలసి ఉంటంది. అడిష్నల్ డిసిపి్లన్స లో హాజరయ్యా వారు అటండెన్స్ ఎగ్జంషన్స్ ఫీజు చెలిించవలసిన 
అవసరం లేదు. 

2. అసంపూరిుగా ఉని దరఖాస్తులు రిశీలించబడవు. తిరసొరించబడిన దరఖాస్తులు మరియు రీక్ష ఫీజు డి.డి. ఎట్టి రిసిుతులలోను 
వాస్త ఇవవబడవు. 

3. బాాక్ లాగ్ రీక్ష రాసే ర్డగుాలర్ / ప్రైవేట అభ్ారుులు అంతకుముందు రీక్షలకు హాజరై, తీస్తకుని మారుొల జాబ్లతా జిరాక్్ ప్రతిని 
దరఖాస్తుతోపాట జతచేయాలి. 

4. సరిిఫికెట్ కోరు్ రీక్ష రాసే విద్యారుులకు 2023 జూలై 1వ తేదీ నాట్టకి 14 సంవత్రాల వయస్త్ నిండినవారై ఉండాలి. నిరీణత వయస్త్ 
14 సంవత్రాల కంటే తకుొవ వయస్త్ ఉని విద్యారుులు రీక్ష రాయడానికి అరుులు  కారు.  Cut-off తేదీ ద్యటని వారి దరఖాస్తులను 
రీక్షలకు అనుమతించడం జరగ్దు. ఈ విష్యంలో సంబంధిత కళాశాలలు / పాఠశాలల  వారే పూరిుగా స్క్ొూట్టన్న చేసి అరుులైన 
విద్యారుుల దరఖాస్తులను మాత్రమే  విశ్వవిద్యాలయానికి ంవలసి ఉంటంది.  

5. డిపొిమా కోరు్ రీక్ష రాయడానికి సరిిఫికెట్ కోరు్ పాస్ అయన తరావత ర్డండు సంవత్రాల వావధి ఉండాలి. 
6. పూరిు చేసిన దరఖాస్తులిి రీక్ష రాయదలచిన కళాశాల /పాఠశాలలోనే సమరిపంచాలి. రీక్ష తేదీకి వారం ముందుగా అదే కళాశాల  / 

పాఠశాల నుంచి హాల్ ట్టకెటి పొంద్యలి. 
7. రీక్షలు 2023 జూన్స/జులై ర్డండవ వారంలో జరగ్వచ్చి.  తేదీలు, టం-టేబుల్ వివరాలు ప్రిని్పాల్ కు ండం జరుగుతుంది. 
8. దరఖాస్తు మొదట్ట ప్లజి పై భాగ్ంలో ర్డగుాలర్/బాాక్ లాగ్ రీక్షలిో దేనికి హాజరయ్యాది సపష్ింగా తెలపాలి. 
9. డిపొిమా కోరు్: సిద్యధంతం ప్లర్-1, ప్లర్-2లో ఏ కొట్ట తప్పపనా తిరిగి ర్డండు ప్లరుి రాయవలసి ఉంటంది. అలాగే ప్రాయోగికం 

(ప్రాకిికల్)లో కూడా ఏ ప్లరు తప్పపనా ర్డండు ప్లరుి రీక్షలు రాయవలసి ఉంటంది. 
10. సరిిఫికెట్ కోరు్ : సిద్యధంతం, ప్రాయోగికంలో ఏ కొట్ట తప్పపనా తిరిగి ర్డండు ప్లరుి రాయవలసి ఉంటంది 
11. సిద్యధంతం రీక్షలకు సంబంధించి కన్నసం ఐదుమంది, ప్రాయోగిక రీక్షలకు సంబంధించి ప్రతి అంశ్ంలో కన్నసం ఐదుమంది 

అభ్ారుులు లేకపోతే ఆయా కళాశాలల /పాఠశాలల ద్యవరా దరఖాస్తు చేస్తకుని అభ్ారుులు సమీ రీక్షాకంద్రం (విశ్వవిద్యాలయం 
కటాయంచిన)లో రీక్ష రాయవలసి ఉంటంది. సమీ కళాశాల / పాఠశాల ర్డండింట్టలో తకుొవ అభ్ారుులుంటే ఆ ర్డండు 
కళాశాల/పాఠశాలను కలిప్ప, క కంద్రంలో రీక్షలు నిరవహంచడం జరుగుతుంది. అభ్ారుులు తమ హాల్ ట్టకెట్్ తీస్తక్కనే రోజు 
వారికి కటాయంచిన రీక్షా కంద్రం వివరాలు వారు దరఖాస్తు చేస్తకుని కళాశాల/ పాఠశాల కారాాలయంలో తెలుస్తకోవచ్చి. 

12. కరాణటక సంగీతం, మృదంగ్ం, డోలు, కూచిపూడి నృతాం, భ్రతనాటాం, ఆంధ్రనాటాం, ప్లరిణీ నృతాం  రీక్షలిి ఇంగీిషు లేద్య తెలుగు 
భాష్లో;ి కథక్ నృతాం, తబల, సితార్, హందూసాున్న సంగీతం రీక్షలిి ఇంగీిషు, తెలుగు, హందీ భాష్లోి మాత్రమే అభ్ారుులు రీక్షలు 
రాయవలసి ఉంటంది. నోట్టఫికష్న్స లో తెలిప్పన కోరు్లకు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయవలసి ఉంటంది. 

13. ఏ జిలాికు చెందిన ప్రైవేట్ అభ్ారుులు ఆ జిలాిలోగాన్న లేద్య సమీ జిలాిలోని ప్రభుతవ సంగీత, నృతా కళాశాల /పాఠశాలలో మాత్రమే 
దరఖాస్తు చేస్తకోవలసి ఉంటంది. ఇందు నిమితుం విధిగా ఆధార్ కారుె జెరాక్్ ప్రతి జతరచాలి.  రీక్ష రాయదలచిన కంద్రం 
కళాశాల, పాఠశాలల ప్రిని్పాల్్ ధ్రువీకరణ పొందని దరఖాస్తులు రీక్షల నియంత్రణాధికారి, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదుకు నేరుగా ంప్పనచో అట్టి దరఖాస్తులు తిరసొరించబడును. ఈ విష్యంలో ప్రిని్పాల్్ తగు చరా 
తీస్తకోవలసి ఉంటంది. 
 ముఖ్ా గ్మనిక: ఏదైనా కళాశాలలో ప్రతి కోరు్ (సరిిఫికెట్, డిపొిమా) నందు కన్నసం ఐదుమంది విద్యారుులు దరఖాస్తు చేసి 

ఉండాలి. అలా ఐదుమంది విద్యారుుల కనాి తకుొవమంది దరఖాస్తు చేసినటియతే, ఆ కోరు్ విద్యారుులు వారికి విశ్వవిద్యాలయం 
కటాయంచిన కళాశాల (రీక్షాకంద్రం)లో మాత్రమే ప్రాయోగిక రీక్షకు హాజరు కావలసి ఉంటంది. 

 
రీక్షల నియంత్రణాధికారి  

 

వయస్సు ధ్రువీకరణకు సంబంధంచి పదవ తరగతి మెమో, మున్సుపాలిటీ, గ్రామపంచాయతీ, రెవెన్యూ శాఖ వారు ఇచిిన  
Birth Certificate మాత్రమే అనుమతించబడును. వాటి ఆధారంగానే అభ్ూరి్థ పేరు తండ్రిపేరు, సరి్థఫికెట్ పై నమోదు చేయడం 

జరుగుతంది. School Bonafide Certificates పటిిన దరఖాస్సు లు (Reject) తిరసకర్థంచబడును.   
వివరాలకు ఆయా కళాశాలలు / పాఠశాలల ప్రిన్సుపాల్సు ను సంప్రదించగలరు. 


