
పి.వి.నరసింహారావు తెలింగాణ పశువైద్య  విశ్వ విద్యయ లయము 

2022-23  డిపొ్లమా కోర్సు లలో ప్పవేశ్మునకు అన్ లైన్ ధరఖాస్తు చేయువారికి 

సూచనలు 
 

 

1. ఆన్ లైన్ ద్రఖాస్తు మాప్రమే అింగీకరిించబడుతింది మరి ఏ ఇరర ఫారాా ట్లొో 

ధరఖాస్తు  పప్రములు ఆమోదిింపబడవు మరియు అటువింటి ద్రఖాస్తులు 

తిరస్క రిించబడును. పోస్ట ్ద్యవ రా, కాని కొరియర్ ద్యవ రా మరియు వవ కి ుగరింగా 

కాని ద్రఖాస్తులు స్వవ కరిించబడవు .   

2. అభ్య రి ిప్కోమ్ లేద్య ఫైర్ ఫాక్సు  (chrome / fire fox)  ప్ౌజర్ు  ను మాప్రమే ఆన్ 

లైన్ ధరఖాస్తు పప్రమును పూరిించుట్కు ఉపయోగించాలి . 

3. అభ్య రి ిమొద్ట్గా www.tsvu.nic.in  వెబ్ సైట్ కు వెళి్ళ  వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రషేన్ 

(One Time Registration)  పూరిు చేయాలి. అభ్య రి్సలు వారి వయ కి ుగర మొబైల్ 

నింబర్స, లేక రలిదొ్ింప్డుల మొబైల్ నింబర్స, ఈ - మెయిల్ ఐడిలను మాప్రమే 

ద్రఖాస్తులో ప్లిందుపరచాలి కాని ఇరర్సల మొబైల్ నింబర్స లను అింటే 

Internet centres, online centres మరియు సే్న హితల మొబైల్ నింబర్ లను 

ఇవవ కూడదు. 

4. అభ్య రి ిసూచనలను, అరహర ప్పమాణాలను పూరిుగా చదివి అరధిం చేస్తకునే  

రర్సవార ఆన్ లైన్ లో ధరఖాస్తు పప్రమును పూరిించాలి. ముిందుగా సూచనల 

పప్రమును ప్పిింట్ తీస్తకొని చదివినట్యొితే సూచనల అనుగుణింగా ధరఖాస్తు 

పప్రమును పూరిించవచుు ను. 

5. ముఖ్య మైన తేదీలు 

 ఎ. ఆన్ లైన్ ద్యవ రా ధరఖాస్తు చేస్తకొనుట్కు ప్ారింభ్ తేది : 04-08-2022  

    (ఉ:10 గిం) 

బి.ఆన్ లైన్ ద్యవ రా ధరఖాస్తు చేస్తకొనుట్కు ముగింపు తేది : 25-08-2022 

    (సా:4 గిం) 

6. అభ్య రి్సలు అనిే  వివరాలను స్మకూర్సు కునే  రర్సవార మాప్రమే ద్రఖాస్తును 

పూరిించాలి. ఆన్ లైన్ ద్రఖాస్తును పూరిించిన రర్సవార ప్ాఫ్ట ్పప్రమును స్నవ్ 

చేస్తకొని అడిా షన్ పూరిు అయ్యయ వరకు ఉించుకోవాలి. 

7. అభ్య రి ిరన అరహర లనేి ింటినీ నిరాధ రిించుకునే  రర్సవార మాప్రమే ఆన్ లైన్ 

లో ధరఖాస్తు పప్రమును స్మరిప ించవలెను. ఇది అభ్య రి ియొకక  బాధయ ర. 

8. ఆన్ లైన్ ద్రఖాస్తును పూరిు చేసన రరావ ర (ధరఖాస్తు ర్సస్తము చెలిిొంచిన 

రరావ ర) అభ్య రి్సలు ఒక ధరఖాస్తు స్ింఖ్య ను ప్లిందుతార్స. ఈ స్ింఖ్య  మిగలిన 

ద్శ్లనిే ింటికీ మరియు భ్విషయ తులో ప్పతయ రురములకు 

ఉపయోగింపబడుతింది. 

9. ఆన్ లైన్ ధరఖాస్తు పప్రము ( ద్రఖాస్తు ర్సస్తము చెలిిొంచిన రరవార ) ఒకసారి 

స్మరిప ించిన రర్సవార ఏ విధమైన మార్సప లు అింగీకరిింపబడవు. 

10. ఆన్ లైన్ లో  అప్ లోడ్  చేసన  Certificates మాప్రమే రనిఖీ (Verification) 

స్మయింలో పరిగణించబడును. ఎటువింటి అప్ లోడ్  చెయ్య ని ఇరర 

పప్రములను పరిగణించబడవు. 

http://www.tsvu.nic.in/


11. అభ్య రి ిరన ాస్ట పోర్ ్సైజు ఫోటోను (3.5 సిం. మీ x  4.5 సిం. మీ) సాక న్ 

చేస్తకొని JPEG/JPG/PNG ఫారాా ట్ లలో ఉించాలి. దీని సైజు 100 KB మిించి 

ఉిండకూడదు. 

12. అభ్య రి ిరన స్ింరకము (3.5 సిం. మీ x  4.5 సిం. మీ) సాక న్ చేస్తకొని 

JPEG/JPG/PNG ఫారాా ట్ లలో ఉించాలి. దీని సైజు 100 KB మిించి 

ఉిండకూడదు. 

13. అప్ లోడ్ చేయవలసన ప్పతి పప్రమును లేద్య స్రిఫ్ికెట్ు  ను రపప నిస్రిగా 

JPEG/JPG/PNG ఫారాా ట్ లలో సాక న్ చేస ఉించాలి. సాక న్ చేస అప్ లోడ్ 

చేయవలసన ప్పతి పప్రము/ స్రిఫ్ికెట్ు   (14 a to k) సైజు 1 MB మిించి 

ఉిండకూడదు. 

14. సాక న్ చేస అప్ లోడ్ చేయవలసన ధృవీకరణ పప్రములు. 

 a. తెలంగాణ పాలీసెట్  2022 – Hall Ticket 

 b. తెలంగాణ పాలీసెట్  2022 - Rank Card 

 c. ఎస్ట.ఎస్ట. స. లేద్య రరు మానమైన  మార్సక ల జాబితా 

 d. ఒకట్వ రరగతి నుిండి పద్వ రరగతి వరకు Study మరియు Bonafide 

స్రిఫ్ికెట్ు  

 e. బదిలీ స్రిఫ్ికెట్ (Transfer Certificate) 

 f. ాఠశాల ప్గామీణ ప్ాింతానికి (Non-Municipal Area Study Certificate)  

చెిందినద్ని 

   ప్రధానోపాధాయ యుని నండి ధృవీకరణ పప్రము (Form – A) 

g. కుల ధృవీకరణ పప్రము (బి.స./ఎస్ట.స./ఎస్ట.టి.) లేదా  ఆరికింగా వెనకబడిన 

OC క్యయ టగిరీ   (EWS)  

   సంబంధిత ధృవీకరణ పప్రము. 

h. సావ భావికమైన అింగవైకలయ ము (PH) కలవారైతే ధృవీకరణ పప్రము 

(Physically Challenged) 

i. చిల్డలరన్ ఆఫ్ట ఆరా డ్ ఫోర్ు  పరు నల్ (CAP) కలవారైతే ధృవీకరణ 

పప్రము(Children of Armed force  

    Personnel) (Ex-servicemen Form - 5/ Servicing defense personnel Form -6) 

j. ఎన్.స.స. ధృవీకరణ పప్రము (NCC Certificate) 

k. ప్కీడ మరియు ఆట్లలో (జిలా్ల / రాల్డష ్/జాతీయ /అింరరాాతీయ స్థసిాయిలో) 

ధృవీకరిించిన పప్రము 

   (Sports and Games Certificate) (Form – 1/2/3/4) 

 

15. ఏ అభ్య రి ిఅయిన ఉదే్దశ్ పూరవ కింగా ఎటువింటి రపుప డు స్మాచారాలను 

ఇచిు నటొు లేద్య రపుప డు ాకూయ మెింట్నొు అప్ లోడ్ చేసనటొు కనుగొనబడితే 

వారి ధరఖాస్తు తిరస్క రిించబడును. అటి ్వారిపై చట్ప్రమైన చరయ లు 

తీస్తకోబడును. తెల ొకాగతాలను, నకిలీ మరియు రపుప డు పప్తాలను అప్ లోడ్ 

చేసనచో అటువింటి ధరఖాస్తులను తిరస్క రిించబడును. 



 

16. ద్రఖాస్తు చేయుట్కు చెలిిొంచవలసన ర్సస్తము: 

 OC మరియు BC కులాలకు చెిందిన అభ్య రి్సలు రూ.700/- లను, ఎస్ట.స./ఎస్ట.టి. 

కులాలకు మరియు పి.హెచ్. చెిందినవార్స రూ.350/- లను చెలిిొంచవలస 

ఉింటుింది.  అభ్య రి ి ప్కెడిట్ కార్ ర / డెబిట్  కార్ ర / నట్ బాయ ింకిింగ్ మొద్లగు 

వాటిలో ఏదైనా ఒకటి ఎనుే  కొని SBI Collect ద్యవ రా ఆన్ లైన్ సూచనలను 

పూరిుచేసూు   ధరఖాస్తు ర్సస్తము చెలిిొంచవచుు . www.onlinesbi.com      click on 

state bank collect ---- online SBI ---- click check box & proceed       Select 

“Telangana” in State of Institution; Type of Institution as “Educational 

Institutions” ---- Go ---- Select PVNR TVU (AC CLAIMS) Rajendranagar         

Submit ---- Select OTHER fee & Fill the details of applicant ---- In Remarks 

write Application fee for Polytechnic ---- Submit ---- Pay using credit / debit 

card / Net banking ---- After Confirmation take printout ---- Scan it ---- 

Upload on Portal for final confirmation. 

 

 17. అభ్య రి ిఒకసారి ధరఖాస్తుకు చెలిిొంచిన ర్సస్తము ఎటి ్పరిసతిలలో తిరిగ 

ఇవవ బడదు 

 

18. ద్రఖాస్తుకై నిరిరి ఫీజు చెలిిొంచి, విజయవింరింగా ఆన్ లైన్ ద్రఖాస్తును 

స్మరిప ించిన రర్సవార డౌన్ లోడ్ చేస్తకోవాలి. అడిి షన్కు హాజరయ్యయ ట్పుప డు 

ఒరిజినల్ స్రిఫ్ికెట్ు  తో ాటు డౌన్ లోడ్ చేసన ద్రఖాస్తును కూా తీస్తకోని 

రావాలి. 

 

19. ఆన్ లైన్ లో ధరఖాస్తు పప్రము స్మరిప ించినింర మాప్తాన స్వటొు ప్లిందినటొుగా 

భావిించరాదు. 

 

20. అభ్య రి ిరన ధరఖాస్తు పప్రములలో ఏ విషయములైతే తెలుపుతారో ఆ 

స్మాచారిం మాప్రమే కింపూయ ట్ర్ లో ప్లిందుపరచబడతాయి. అిందుకని 

అభ్య రి్సలు ధరఖాస్తు పప్రమును స్మరిప ించేట్పుప డు, అప్ లోడ్ చేస్నట్పుప డు 

జాప్గరు వహిించాలి. 

 

21. అభ్య రి ిఫీజు చెలిిొంచిన రర్సవార, SBI Collect ద్యవ రా ఫీజు చెలిిొంచిన కాపీని 

మరియు SBI collect Reference Number, చెల్ంాచిన రుస్తము, చెల్ంాచిన తేది 

రపప నిస్రిగా అపికొేషను లోపల నిింపవలయును, నిింపని ఎడల అపికొేషను 

స్వవ కరిించబడదు. 

 

22. అభ్య రి ిఅప్ లోడ్ చేసన స్రిఫ్ికెట్ు  యొకక  ఒరిజినల్ కాపీలను రపప క అడిా షన్ 

స్మయింలో  Certificates రనిఖీ స్మయింలో రనతో తీసకొనిరావలెను      

 

http://www.onlinesbi.com/


23. ధరఖాస్తును అప్ లోడ్ చేస్తకునే  రర్సవార ఎటువింటి ప్పతయ రురాలకు 

అవకాశ్ము లేదు. అిందుచే అభ్య రి్సలు రగు జాప్గరులు తీస్తకోవాలి.      

 

24. అడిా షన్ విధానము మరియు వివరాలను విశ్వ విద్యయ లయ వెబ్ సైట్ 

(www.tsvu.nic.in)   నిందు ప్లిందుపరచడిం జర్సగుతింది. కౌనిి ల్ంగ్ ఆన్ లైన్ 

విధానములోనే జరురబడున. ఎంపిక క్యబడిన విదాయ రిుల వివరాలు tsvu.nic.in 

లో పందురరచబడున. 

 

25. ఇతర స్మాచారముకై అభ్య రి్సలు ఈ ప్కిింది ఫోన్ నింబర్ ను స్ింప్పదిించగలర్స.  

ఫోన్ నింబర్ : 040 – 24002115 10:00 AM – 4:30 PM (అనిే  పని దినములలో).     

ఈ - మెయిల్ : coespvnrtsvu@gmail.com 

 

రిజిస్ట్రారు  

ఎస్.టి.  వీరోజి రావు 

http://www.tsvu.nic.in/
mailto:coespvnrtsvu@gmail.com


STEPS FOR FILLING ANIMAL HUSBANDRY POLYTECHNIC / 

 FISHERY POLYTECHNIC ONLINE APPLICATION 

1.
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మీ యొక్క  మొబైల్ నంబర్, TS POLYCET – 2022 ర్య ాంకు (MBiPC)  మరియు ఈ మెయిల్ 

ఐడీతో కొత్త రిజిస్ట్రషేన్ మొదలు పెటా్టలి. ఏదైనా ఒక్ పాస్వర్డన్ి నమోదుచేసుకోవాలి. 

అభ్య రి ిపేరు పదవ  త్రగతి మేమో లో వునన ట్లుగా నింపవలెను. 

అభ్య రి ిమొబైల్ నంబర్ కు వచ్చి న OTP ని నింపవలెను మరియు ఈ మెయిల్ కి వచ్చి న 

లింక్ ని ఆమోదంచాలి 

అభ్య రి ిఈ మెయిల్ మరియు పాస్ వర్డ ్తో లాగిన్ అవాా లి. 

సరైన వివరాలను నింపవలెను. 

సరైన పత్రాల నక్లును JPEG/JPG/PNG ఫారాా ట్ లో అప్ లోడ్ చేయవలెను. ఒక్టి 

నుంచ్చ పదవ త్రగతి వరకు క్ల బోనఫైడ్ / స్సడాీ సరిఫాీక్ట్లు విడివిడిగా అప్ లోడ్ 

చేయవలెను. ఒక్వేళ అభ్య రి ిఒకే చోట చదవినటుయితే అదే కాపీని అనిన  త్రగతులకు 

అప్ లోడ్ చేయవలెను. 

అనిన  అంశాలను సరి చూసుకొని చెక్ బాక్్  ను స్కి ుక్ చేయవలెను. 

అడ్మి షన్ రుసుమును SBI Collect ద్వా రా చెలిుంచవలెను (రూ. 700/- (జనరల్ కేటగిరీ 

మరియు బి సి), రూ. 350/- (ఎస్.సి., ఎస్.టి. మరియు అంగవైక్లయ ం క్లిగిన అభ్య రిులు). 

ఫీజు చెలిుంచ్చన రిసిప్ ాను pdf లో సేవ్ చేయవలను. 

అభ్య రి ిమళ్ళీ  ఈ మెయిల్ మరియు పాస్ వర్ ్ద్వా రా లాగిన్ అవాా లి. 

SBI Collect రిఫరెన్్  నంబర్, ఫీజు చెలిుంచ్చన తేద మరియు ఫీజు చెలిుంచ్చన రసీదు ను 

pdf  లో అప్ లోడ్ చేయవలను. 

చ్చవరగా అప్లుకేషన్ ను త్రప్లంట్ తీసుకొన్న  త్రువాత్, తదుపరి త్రపత్రకియ కొరకు తన్తో 

వుంచుకోవలెను (త్రప్లంట్ తీసుకునన  అప్లుకేషన్ ను యూనివర్ి టీ కి పంప్లంచవలిసిన 

అవసరం లేదు). 


