. వి. నరసింహామహఴుతెలింగహణవువైద్యవివవవిద్యయలయము
2020-21 డిప్లొ మా కోరసుల రవేవము
2020-21 డిప్ొ ల మా కోరసులలో రవేవమునకు ఆన్ ల ైన్ ధరఖాష఼ు చేయువహమికి షఽచనలు
1.

ఆన్ ల ైనౄరఖాష఼ు మాత్రబే అింగీకమిించబడుత్ ింద్ి మమి ఏ ఇత్ర ఫహమహాట్ొ లో ధరఖాష఼ు త్రములు
ఆమోద్ిింబడఴు మమియు అట్ుఴింట్ి ధరఖాష఼ులు తిరషకమిించబడున఼. ప్ో స్ట్ ద్యవమహ కహతు కొమియర్
ద్యవమహ కహతు మమియు ఴయకిుగత్ింగహ కహతు ధరఖాష఼ులు సవకమిించబడఴు.

2.

అభ్యమిౄ కోోమ్ లేద్య పైర్ ఫహక్సు (chrome / fire fox) బరరజర్ు న఼ మాత్రబే ఆన్ ల ైన్ ధరఖాష఼ు త్రమున఼
ూమిించ఼ట్కు ఉయోగిించయయౌ.

3.

అభ్యమిౄ ముద్ట్గహ https://tsvu.nic.in వబ్ సైట్ కు వయి ఴన్ ట్ైమ్ మిజిషు రశన్ (One Time
Registration) ూమిు చేయాయౌ. అభ్యరసౄలు వహమి ఴయకిుగత్ ముబైల్ నింబరస, లేక త్యౌొ త్ిండురల ముబల్
ై
నింబర్, ఈ – బెభల్ ఐడిలన఼ మాత్రబే ధరఖాష఼ులో ప్ల ింద఼్రచయయౌ కహతు ఇత్రసల ముబైల్ నింబర్ లన఼
అింట్ే Internet centres, online centres మమియు సనహిత్ లముబైల్ నింబర్ లన఼ ఇఴవకూడద఼్.

4.

అభ్యమిౄ షఽచనలన఼, అరహత్ రమాణయలన఼ ూమిుగహ చద్ివి అరౄ ిం చేష఼కున త్రసవహత్ఆన్ ల ైన్ లో ధరఖాష఼ు
త్రమున఼ ూమిించయయౌ. ముింద఼్గహ షఽచనల త్రమున఼ రింట్ తీష఼కొతు చద్ివినట్ొ భతే
షఽచనలకన఼గూణింగహ ధరఖాష఼ు త్రమున఼ ూమిించఴచ఼ున఼.

5.

ముఖయ బెైన తేద్ీలు
ఎ. ఆన్ ల ైన్ ద్యవమహ ధరఖాష఼ు చేష఼కొన఼ట్కు ప్హరరింభ్ తేద్ి : 01-10-2020 (ఉద్యిం 10 గింట్లు)
బి. ఆన్ ల ైన్ ద్యవమహ ధరఖాష఼ు చేష఼కొన఼ట్కు ముగిింు తేద్ి : 31-10-2020 (సహయింత్రిం 4 గింట్లు)

6.

అభ్యరసౄలు అతు విఴమహలన఼ షమకూరసుకున త్రసవహత్ మాత్రబే ధరఖాష఼ున఼ ూమిించయయౌ . ఆన్ ల ైన్
ధరఖాష఼ున఼ ూమిించిన త్రసవహత్ డయరఫ్ట్ త్రమున఼ సనవ్ చేష఼కొతు అడిాశన్ ూమిు అభయయఴరకు
ఉించ఼కోవహయౌ.

7.

అభ్యమిౄ త్న అరహత్ లతుoట్ితు తుమహౄమిించ఼కున త్రసవహత్ మాత్రబే ఆన్ ల ైన్ లో ధరఖాష఼ు త్రమున఼
షమమిెించఴల న఼. ఇద్ి అభ్యమిౄ యొకక బాధయత్.

8.

ఆన్ ల ైన్ ధరఖాష఼ున఼ ూమిు చేసన త్మహవత్ (ధరఖాష఼ు రసష఼ము చెయౌొించిన త్మహవత్ ) అభ్యరసౄలు క
ధరఖాష఼ు షింఖయన఼ ప్ల ింద఼్తయరస . ఈ షింఖయ మిగియౌన ద్వలతుo ట్ికి మమియు భ్వియ శత్ు లో
రత్ యత్ు రములకు ఉయోగడుత్ ింద్ి .

9.

ఆన్ ల ైన్ ధరఖాష఼ు త్రము (ధరఖాష఼ు రసష఼ము చెయౌొించిన త్మహవత్) కసహమి షమమిెించిన త్రసవహత్ ఏ
విధబెైన మారసెలు అింగీకమిింబడఴు.

10.

ఆన్ ల ైన్ లో అప్ లోడ్ చేసన
 Certificatesమాత్రబే త్తుఖీ (Verification) షమయింలో
మిగణించబడున఼. ఎట్ుఴింట్ి అప్ లోడ్ చేయతు ఇత్ర త్రములన఼ మిగణించబడఴు .

11.

అభ్యమిౄ త్న ప్హస్ట ప్ో ర్్ సైజ్ ఫో ట్ోన఼ (3.5 సిం.మీ x 4 .5 సిం.మీ) సహకన్ చేష఼కొతు JPEG/JPG/PNG
ఫహమహాట్ లలో ఉించయయౌ. ద్ీతు సైజ్ 100 KBమిించి ఉిండకూడద఼్.

12.

అభ్యమిౄ త్న షింత్కము (3.5 సిం.మీ x 4 .5 సిం.మీ) సహకన్ చేష఼కొతు JPEG/JPG/PNG ఫహమహాట్ లలో
ఉించయయౌ. ద్ీతు సైజ్ 100 KBమిించి ఉిండకూడద఼్.

13.

అప్ లోడ్ చేయఴలసన రతి త్రమున఼ లేద్య షమి్పకెట్ు న఼ త్ెతుషమిగహ JPEG/JPG/PNG ఫహమహాట్
లలో సహకన్ చేస ఉించయయౌ. అప్ లోడ్ చేయఴలసన రతి త్రము / షమి్పకెట్ు సైజ్ 1 MB మిించి
ఉిండకూడద఼్.

14.

సహకన్ చేస అప్ లోడ్ చేయఴలసన ధావీకరణ త్రములు
a. ఎస్ట .ఎస్ట.స . లేద్య త్త్ుమానబెైన మారసకల జాబితయ
b. కట్ఴ త్రగతి న఼ిండి ద్ఴ త్రగతి ఴరకు Study మమియు Bonafide షమి్పకెట్ు
c. బద్ియ్ షమి్పకెట్ (Transfer Certificate)
d. ప్హఠశహల గహోమీణ ప్హరింతయతుకి (Non-Municipal Area Study certificate) చెింద్ినద్తు త్ససలృ ార్ తో
(Tahasildar) ధావీకరణ త్రము (Form – I)
e. కుల ధావీకరణ త్రము (బి. స. / ఎస్ట.స./ఎస్ట.ట్ి. లు ఐతే )
f. సహవఫావికబెైన అింగవైకలయము (PH) కలవహమెైతే ఆ ధావీకరణ త్రము (Physically Challenged)
g. చిల్ రన్ ఆఫ్ ఆరాడ్ ఫో ర్ు రునల్ (CAP) కలవహమెైతే ఆ ధావీకరణ త్రము(Children of Armed
force Personnel)
h. ఎన్.స.స . ధావీకరణ త్రము (NCC Certificate)
i. కరడ
ో మమియు ఆట్లలో (మహశ్ర / జాతీయ / అింత్మహాతీయ సహూభలో) ధావీకమిించిన త్రము (Sports and
Games Certificate)

15.

ఏ అభ్యమిౄ అభన ఉద్ేృవ ూరవకింగహ ఎట్ుఴింట్ి త్ుెడు షమాచయమహలన఼ ఇచిునట్ు
ొ లేద్య త్ుెడు
డయకుయబెింట్ొ న఼ అప్ లోడ్ చేసనట్ు
ొ కన఼గొనబడితే వహమి ధరఖాష఼ు తిరషకమిించబడున఼. అట్ి్ వహమిై
చట్్ రబెైన చరయలు తీష఼కొనబడున఼ . తెలొ కహగితయలన఼ , నకియ్ మమియు త్ుెడు తయరలన఼ అప్ లోడ్
చేసనచో అట్ుఴింట్ి ధరఖాష఼ులన఼ తిరషకమిించబడున఼.

16.

ధరఖాష఼ు చేయుట్కు చెయౌొించఴలసన రసష఼ము :
OC మమియు BC కులాలకు చెింద్ిన అభ్యరసౄలు రూ.660/- లన఼, ఎస్ట.స. / ఎస్ట.ట్ి. కులాలకు మమియు
.హెచ్. చెింద్ినవహరస రూ. 330/- లన఼ చెయౌొించఴలస ఉింట్ుింద్ి. అభ్యమిౄ కెడ
ో ిట్ కహర్్ / డెబిట్ కహర్్ / నట్
బాయింకిింగ్ ముద్లగు వహట్ిలో ఏద్ెైన కట్ి ఎన఼కొతు SBI Collect ద్యవమహ ఆన్ ల ైన్ షఽచనలన఼ ుమిుచేషు ఽ

ధరఖాష఼ు రసష఼ము చెయౌొించఴచ఼ు.
17.

అభ్యమిౄ కసహమి ధరఖాష఼ుకు చెయౌొించిన రసష఼ము ఎట్ి్ మిస్ త్
 లలో తిమిగి ఇఴవబడద఼్.

18.

ధరఖాష఼ుకెై తుమీీత్ పజ్ చెయౌొించి, విజయఴింత్ింగహ ఆన్ ల ైన్ ధరఖాష఼ున఼ షమమిెించిన త్రసవహత్ డౌన్ లోడ్
చేష఼కోవహయౌ. కౌతుుయౌింగ్ కు హాజరభయయట్ుెడు మిజినల్ షమి్పకెట్ు తోప్హట్ు డౌన్ లోడ్ చేసన
ధరఖాష఼ున఼ కూడయ తీష఼కొతు మహవహయౌ.

19.

ఆన్ ల ైన్ లో ధరఖాష఼ు త్రము షమమిెించినింత్ మాతయరన సట్ొ ు ప్ల ింద్ినట్ు
ొ గహ ఫావిించమహద఼్.

20.

అభ్యమిౄ త్న ధరఖాష఼ు త్రములలో ఏ ఏ విశయము ల ైతే తెలుుతయమో ఆ షమాచయరిం మాత్రబే కింూయట్ర్
లో ప్ల ింద఼్రచబడతయభ. అింద఼్కతు అభ్యరసౄలు ధరఖాష఼ు త్రమున఼ షమమిెించేట్ుెడు, అప్ లోడ్
చేసనట్ుెడు జాగోత్ు ఴహిించయయౌ.

21.

అభ్యమిౄ పజు చెయౌొించిన త్రసవహత్, SBI Collect ద్యవమహ పజు చెయౌొించిన కహతు మమియు SBI collect
Reference Number త్ెతుషమిగహ అొ కైశన఼ లోల తుింఴ లయున఼. తుింతు ఎడల అొ కైశన఼
సవకమిించబడద఼్.

22.

అభ్యమిౄ అప్ లోడ్ చేసన షమి్పకెట్ు యొకక మిజినల్ కహలన఼ త్ెక అడిాశన్ షమయింలో / కౌతుుయౌింగ్
షమయింలో / Certificates త్తుఖీ షమయింలో త్నతో తీష఼కొతుమహఴల న఼.

23.

ధరఖాష఼ున఼ అప్ లోడ్ చేష఼కున త్రసవహత్ ఎట్ుఴింట్ి రత్ యత్ు మహలకు అఴకహవము లేద఼్. అింద఼్చే
అభ్యరసౄలు త్గు జాగోత్ులు తీష఼కోవహయౌ.

24.

వివవవిద్యయలయము ఎెట్ికుెడు షమాచయరమున఼ వబ్ సైట్ లో ప్ల ింద్రసష఼ుింద్ి అింద఼్చేత్, అడిాశన్
మమియు కౌతుుయౌింగ్ లకు షింభ్ింధిించిన షమాచయరము కొరకు ఎెట్ికుెడు వివవవిద్యయలయ వబ్ సైట్
(https://tsvu.nic.in) మాత్రబే చఽడగలరస.

25.

కౌతుుయౌింగ్ విధయనము మమియు విఴమహలన఼ వివవవిద్యయలయ వబ్ సైట్ (https://tsvu.nic.in)నింద఼్
ప్ల ింద఼్రచడిం జరసగుత్ ింద్ి.

26.

మారగ ద్రశక షఽత్రములలో ప్ల ింద఼్రచతు షమాచయరముకెై అభ్యరసౄలు ఈ కిింో ద్ి ఫో న్ నింబర్ న఼
షింరద్ిించగలరస. ఫో న్ నింబర్ :040-24002115
10:00 AM–4:30 PM (అతు తు ద్ినములలో).
ఈ – బెభల్ : coespvnrtsvu@gmail.com

STEPS FOR FILLING ANIMAL HUSBANDRY POLYTECHNIC / FISHERY
POLYTECHNIC ONLINE APPLICATION

1

మీ యొక్క మొబెైల్ నంబెర్ మరియు ఈ మెయిల్ ఐడితో కొత్త రిజిస్ట్రష
ే న్మొదలుపెట్టార ల. ఏ ైనైన

క్

పాస్ వార్్ తు నమోదలుుచేసుకోవా. ఏ అభయరిి ట్రు పదలువ త్రగతి మేమో పో వుననటాల
ు గా
తుంపవపయునుఏ
2

అభయరిి మొబెైల్ నంబర్ క్ె వచ్చిన OTP తు తుంపవపయును మరియు ఈ మెయిల్ కి వచ్చిన . ంక్ తు
ఆమోనంచా. ఏ

3

అభయరిి ఈ మెయిల్ మరియు పాసవర్్ తో పాగిన్ అవావ. .

4

షమెైన విఴమహలన఼ తుింఴలయున఼.

5

షమెైన తయరల నకలున఼ JPEG / JPG / PNG ఫహమహాట్ లో అప్ లోడ్ చేయఴలయున఼. కట్ి న఼ించి
ద్ఴ త్రగతి ఴరకు కల బో నపైడ్ / ష్ డీ షమి్పకట్ు
ొ విడివిడిగహ అప్ లోడ్ చేయఴలయున఼. కవేళ అభ్యమిృ
కై చోట్ చద్ివినట్ొ భతే అద్ే కహతు అతు త్రగత్ లకు అప్ లోడ్ చేయఴలయున఼.

6

అతున అంశాపను సరి చూసుకొతు చక్ బలక్్ ను కిుక్ చేయవపయునుఏ

7

అటలు కేషన్ రుసుమును SBI Collect నావరా చ. ు ంచవపయును(రూ.660/- (జనరల్ మమియు
ఇత్రసలు), రూ. 330/- (ఎస్ట.స., ఎస్ట.ట్ి. మమియు అింగవైకలయిం కయౌగిన అభ్యరసౄలు). పజు చెయౌొించిన
మిసప్్ న఼ pdfలో సనవ్ చేయఴలయున఼.

8

అభయరిి మళ్ళి ఈ మెయిల్ మరియు పాస్ వర్్ నావరా పాగిన్ అవావ. ఏ

9

SBI Collect రిఫరెన్్ నంబెర్, ఫీజు చ. ు ంచ్చన తేన మరియు పజు చెయౌొించిన రశీద఼్ న఼ pdfలో అప్ లోడ్
చేయఴలయున఼.

10

చ్చవరగా అటలు కేషన్ ను టలరంట్ తీసుకోతు త్రువాత్ పరకియ కొరక్ె నాచ్చ వుంచుకోవపయును (టలరంట్
తీసుక్ెనన అటలు కేషన్ ను యూతువరి్టాీ కి పంటలంచవ. స్టలన అవసరం పేదలుు)ఏ

