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ఉనుో ద్యాత౦
. వి. నయళంశృమహఴు ణెలంగహణ వురైద్ా వివవవిద్ాాలమభు, వురైద్ా భమిము త్సద్న఼ఫంధ
విశమాలలో డిగ,రీ భాషట ర్్ డిగర,ీ డాకటమట్ డిగల
రీ ు ఇచ఼్ుచ఼్నిద్ి. గహీభ ళభలలో నిఴళంచే ముఴకులు
రహయు షవమం ఉనుహధి కయౌపంచ఼్కోరహలనే ఉద్ేేవంణో, రహయు కహలేజీలలో చేమి డిగల
రీ ు చ్ద఼్ఴలేయనే ఉద్ేేవంణో
రహమికన వునుో శణ, భత్స్య మివభ
ీ లలో శిక్షణ నిఴవడానికనగహన఼ నుహయౌటెకనిక్ లన఼ ఏమహపటు చేశూహయు.
అద్ీకహక రబుత్సవ, రబుణేవత్సయ షంషథ లలో వునుో శణ, గహీభూణాభిఴాద్ిే కహయాకీభాలలో నిచేమడానికన
భంచి ఉద్య ాగుష఼్ల అఴషయం ఎంణెైన ఉంద్ి. ఈ అఴషమహనిి ద్ాలటలో ఉంచ఼్కొని 2005-06 షంఴత్స్యంలో
భసఫూబ్ నగర్ లోని భసఫూబ్ నగర్ వునుో శణ మిఱోధనా శూహథనభులోన఼ భమిము కమరంనగర్ జిలాొ
మంద఼్ కమరంనగర్ వునుో శణ నుహయౌటెకనిక్ లు నుహరయంభించ్ఫడినవి. 2007-08 విద్ాా షంఴత్స్యంలో బెద్క్
జిలాొలోని ళద్ే 
ి ేట నంద఼్ వునుో శణ నుహయౌటెకనిక్ నుహరయంభించ్ఫడినద్ి. 2010-11 విద్ాా షంఴత్స్యభులో
ఴయంగల్ జిలాొలోని భాభునఽయు నంద఼్ వునుో శణ నుహయౌటెకనిక్ కయాఱహల నుహరయంభించ్ఫడినద్ి.
1. ఎింత భింద్ిని చేయచుక ింటాయచ
ఈ షంఴత్స్యభు భసఫూబ్ నగర్, కమరంనగర్, ళద్ే ిేట వుషంఴయధన నుహయౌటెకనిక్ లలో 30 భంద్ి
చొుపన భమిము భాభునఽర్ వుషంఴయధన నుహయౌటెకనిక్ లలో 20 భంద్ి, ఫాఴద్ేఴయలలొ భత్స్య
నుహయౌటెకనిక్ నంద఼్ 11 భంద్ిని చేయుుకుంటాయు (ఇద్ి ఆంధరద్
ర ేశ్ రబుత్సవ అధీనంలోని కాశుహా జిలాొలో
ఉనిద్ి). మండె కోయు్లకు కయౌ ఒక నూహయం నింణే చాలు. నుహరధానాత్స కీభం ణెలనుహయౌ.
2. అయహత
అబాయుధలు ణెలంగహణ మహశట ర నుౌయులు అభ ఉండాయౌ. ద్ఴ త్సయగతి (మస్. మస్.ళ ) గహని,
త్సత్స్భాన మరక్ష మంద఼్ 6.0 అంత్సకంటే ఎకుుఴ ఓఴమహల్ గడ్
ీ , ఎస్.ళ, ఎస్. టి అబాయుధలు 5.0
అంత్సకంటే ఎకుుఴ ఓఴమహల్ గడ్
ీ లణో ఉత్త్ యాత్స నుల ంద్ిఴుండఴలమున఼. 2020 షంఴత్స్యభు భమిము అంత్సకు
భున఼ు

ద్ఴ

త్సయగతి

ఉత్త్ యుాలభన

అబాయుధలు కడా ద్యఖాష఼్ చేష఼కొనఴచ఼్ున఼. 2012ఴ

షంఴత్స్యభు భమిము అంత్సకు భున఼ు ద్ఴ త్సయగతి ఉత్త్ యుాలలైన అబాయుధలకు 58 ఱహత్సభు, ఎస్.ళ
భమిము ఎస్.టి అబాయుధలకు 49 ఱహత్సం భాయుులణో ఉత్త్ యాత్స నుల ంద్ి ఉండఴలమున఼. కనీసిం నయల గు
సింవతసయభుల ైన గామీణ నురింతయలలోని (నయన్ భునిసల్ రిధి) నుఠశలలో చద్ివిన అబయయచుల భాతరమే
ధయఖాసఽు చెమాయలి, ద్ీనికి గనఽ ధయఖాసఽు నూరనికి జతయచఫడిన నూయిం నిం. 1 రకయిం వయచ చద్ివిన
నుఠ శల నురధనోనుధయయముల వరితో ూరిించి ధివయచి భరిము తహసలా ార్ చే ఆ నుఠశల, విద్యయరిు చద్ివిన
సభమింలో గామీణ నురింతయనికి (నయన్ భునిసల్ నురింతభు) చెింద్ినద్ని ధివీకరిించయలి.
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నూహయం నం. 1 ూమి్ చేమని ధయఖాష఼
్ న఼ లలకులోనికన త్తష఼కోయు. ధయఖాష఼్ద్ాయుడె మండె లేద్ా ఎకుుఴ
నుహఠఱహలలో చ్ద్ివిన భెడల, రతి నుహఠ ఱహలకు ఒక నూహయం నం. 1 జత్సయచ్ఴలలన఼. ద్ఴ త్సయగతి కంనుహర్ట బెంట్

లో ఉత్త్ యుాలలన
ై అబాయుధలు కడా ఈ కోయు్కు ధయఖాష఼
్ చేష఼కోఴడానికన అయుులు.
3.

ఎoక విధయనిం

1.

అ. అబాయుధలు రహమికన ద్ఴత్సయగతి మరక్షలలో గహనీ, ద్ానికన షభానబెైన మరక్షలలో గహని, ఴచిున
ఓఴమహల్ గడ్
ీ న఼ ఫటిట ఎంక చేమఫడెద఼్యు. 2012 షంఴత్స్యభు అంత్సకు భుంద఼్
ఉత్త్ యుాలలైన అబాయుధలకు ఴచిున భాయుులన఼ ఫో ర్్ అఫ్ ళెకండమర ఎడెాకశన్ గీడొ రకహయభు

భాయుప చేళ ఎంక చేశూ్ హయు.
ఆ. ఇద్ే యు లేక అంత్సకంటే ఎకుుఴభంద్ి అబాయుధలకు షభానబెైన ఓఴమహల్ గడ్
ీ కన఼క ఴళే్ ,
ళెైన్్ లో ఎకుుఴ గడ్
ీ నుహభంట్్ ఴచిున రహమిని ఎంక చేశూ్ హయు.
ఇ. ఇద్ే యు లేక అంత్సకంటే ఎకుుఴ భంద్ి అబాయుధలకు ఓఴమహల్ గడ్
ీ భమిము ళెైన్్ లో
షభానబెైన గడ్
ీ నుహభంట్్ ఴళే్ కన఼క, భాథభాాటిక్్ లో ఎకుుఴ గడ్
ీ నుహభంట్్
ఴచిున రహమిని ఎంక చేశూ్ హయు.
ఈ. ఇద్ే యు లేక అంత్సకంటే ఎకుుఴ భంద్ి అబాయుధలకు ఓఴమహల్ గడ్
ీ , ళెైన్్ భమిము
భాథభాాటిక్్ లో షభానబెైన గడ్
ీ నుహభంట్్ కన఼క ఴళే్ శూో శల్ షట డీస్ లో ఎకుుఴ
గడ్
ీ నుహభంట్్ ఴచిున రహమిని ఎంక చేశూ్ హయు.
ఉ. ఇద్ే యు లేక అంత్సకంటే ఎకుుఴ భంద్ి అబాయుధలకు ఓఴమహల్ గడ్
ీ , ళెైన్్, భాథభాాటిక్్
భమిము శూో శల్ షట డీస్ లో షభానబెైన గడ్
ీ నుహభంట్్ ఴళే్ కన఼క, ణెలుగులో ఎకుుఴ
గడ్
ీ నుహభంట్్ ఴచిున రహమిని ఎంక చేశూ్ హయు.
ఊ. ఇద్ే యు లేక అంత్సకంటే ఎకుుఴ భంద్ి అబాయుధలకు ఓఴమహల్ గడ్
ీ , ళెైన్్, భాథభాాటిక్్,
శూో శల్ షట డీస్ భమిము ణెలుగులో షభానబెైన గడ్
ీ నుహభంట్్ ఴళే్ కన఼క,
ఇంగరొష్ లో ఎకుుఴ గీడ్ నుహభంట్్ ఴచిున రహమిని ఎంక చేశూ్ హయు.
ఎ.

ఇద్ే యు లేక అంత్సకంటే ఎకుుఴ భంద్ి అబాయుధలకు ఓఴమహల్ గడ్
ీ , ళెైన్్, భాథభాాటిక్్,
శూో శల్ షట డీస్, ణెలుగు భమిము ఇంగరొశేలో షభానబెైన గడ్
ీ నుహభంట్్
ఴళే్ కన఼క, ఴంద్ీలో ఎకుుఴ గడ్
ీ నుహభంట్్ ఴచిున రహమిని ఎంక చేశూ్ హయు.
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2.

ఇద్ే యు లేక అంత్సకంటే ఎకుుఴ భంద్ి అబాయుధలకు ఓఴమహల్ గడ్
ీ , ళెైన్్, భాథభాాటిక్్,
శూో శల్ షట డీస్ లో, ణెలుగు, ఇంగరొశేలో భమిము ఴంద్ీలో షభానబెైన గడ్
ీ నుహభంట్్
కన఼క ఴళే్ , రహమిలో ుటిటన ణేద్ి ఫటిట ఴమష఼్లో ెద్ే రహమిని ఎంక చేశూ్ హయు.

4.

వమసఽస
నుహయౌటెకనిక్ కోయు్లో చేయఫో ఴు అబామిథ 31-08-2020 ణేద్ికన 15-22 షంఴత్స్యభుల భధా
ఴమష఼ుడెై ఉండాయౌ. (31.08.1998 త్సయురహత్స భమిము 01.09.2005 లోు జునిమంచిన రహమై ఉండాయౌ)

5.

రిజరవవషన్ ద్ు తి
ఎ) శూహవఫావికబెైన అంగరైకలాభు (Physically Challenged) కల రహమికీ కటాభంచ్ఫడిన
ళటొ ు -3 ఱహత్సం.
నృ) ఎక్్ షమరవస్ బెన్, డిపెన఼్ ఴాకు్లణో నుహటు ఫాయ్ర్ ళెకామిటీ నూో యు్, కంద్ర మిజయువ నుో య్స్
ద్ళం భృద్లగు రహమి లొలకు, రహమి త్సయౌొ త్సండెరలు ణెలంగహణ మహశట ంర లో 5 షంఴత్స్యభులు
నిరహషభుని రహమికన కటాభంచ్ఫడిన ళటొ ు - 2 ఱహత్సభు.
ళ) నేశనల్ కహడేట్ కహర్ప్ (ఎస్.ళ.ళ.) - 1 ఱహత్సభు.
డి) కీడ
ీ లు - ½ ఱహత్సభు.
ఇ) రన఼కఫడిన త్సయగత్సేల (నృ.ళ) రహమికీ 29 ఱహత్సం ళటొన఼ ఈ కనంీ ద్ి విధంగహ మిజమవశన఼
చేమటం జమిగింద్ి.
ఴయగ భు – ఎ

-

7 ఱహత్సభు

ఴయగ భు – నృ

-

10 ఱహత్సభు

ఴయగ భు – ళ

-

1 ఱహత్సభు

ఴయగ భు – డి

-

7 ఱహత్సభు

ఴయగ భు – ఇ

-

4 ఱహత్సభు

ఎఫ్)

లెడఽాలు కులభుల (SC) అబాయుధలకు 15 ఱహత్సం ళటొ ు మిజయువ చేమఫడినవి.

జి)

లెడఽాలు ణెగల (ST) రహమికన 6 ఱహత్సం ళటొ ు మిజయువ చేమఫడినవి.

ఴచ్) ళ్ ల
ర కు 33 1/3 ఱహత్సం ళటొ ు మిజయువ చేమఫడినవి.
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6.

శూహవఫావికబెైన అంగరైకలాభుకల (Physically Challenged) రహమికన OC, BC, SC, ST

కటగిమిలకు

కయౌ

3%

ళటొ ు

కటాభoచ్ఫద్ినవి.

ఇవి

ఈ

కనంీ ద్ి

విధంగహ

మొటేశన్

ద్ధ తిన

కటాభoచ్ఫడెన఼.
1)

1% చ్ఽు భంద్గించిన రహమికన (Visually handicapped)

2)

1% వినికనడి భంద్గించిన రహమికన (Hearing impaired)

3)

1% కుంటి భృద్లగు అంగరైకలాభు కల రహమికీ (Orthopaedically Handicapped)

నోట్ 1. ెై మిజమవశన఼ొ ఈ కనంీ ద్ి విధంగహ మొటేశన్ ద్ే తిలో అభలు చేమఫడెన఼.
ఎ)

చ్ఽు భంద్గించిన అబాయుధలు లేనిచో, ఆ ఖాళీని వినికనడి భంద్గించిన అబామిథ చేత్స

(Hearing impaired) బమర్ చేశూ్ హయు.
నృ)

వినికనడి భంద్గించిన అబాయుధలు లేనిచో, ఆ ఖాళీని కుంటి భృద్లగు అంగరైకలాభు
(Orthopacdically Handicapped) కల రహమిణో బమర్ చేశూ్ హయు.

నోట్ 2. ఒక రేళ శూహవఫావికబెైన అంగరైకలాభు కలరహయు (Physically Challenged) ఏ కటగిమరలో
నైనా లేనిచో, అ ఖాళీని ఇత్సయులకు కటాభశూహ్యు.
నోట్ 3. ఈ కనంీ ద్ ఇచిున లోభులుని అబాయుధలు ఈ మిజమవశనొ కు అయుులు కహయు.
1)

భానళక వికలాంగులు (Mentally retarded)

2)

గుీడి్ రహయు (Blindness)

3)

భూగ, చెఴుడె రహయు (Deaf and Dumb)

4)

గుండె, ఊమితిత్సే
్ లు, భూత్సరండభు, కహలేమ రహాధ఼లణో ద్ీయక
ఘ హలభుగహ
ఫాధడెరహయు.

5)

కండయ రహాధిగష
ీ ్ ఼లు (Muscular Dystrophy)

నోట్ 4. a. శూహవఫావికబెైన అంగరైకలాభుగల అబామిథలు షమిటపకట్ న఼ 15-06-1992 ఴ ణేద్ి నాటి
G.O.Ms.No. 109, ఉబెన్్ డెఴలప్ బెంట్, చెైల్్ రలే్ర్, లేఫయు (WM Desk) డినుహర్ట
బెంట్ రకహయం రకటిత్సబెైన మహశట ర లేక జిలాొ బెడికల్ ఫో యు్ల న఼ండి త్తష఼కునిద్ి భాత్సరబే
అంగరకమించ్ఫడెన఼. శూహవఫావికబెైన అంగరైకలాభు గల అబాయుధలు కొత్స్ (Latest) షమిటపకట్
జత్సయచ్ఴలలన఼.
b. అంగరైకలాభు 50% కంటె అధికభుగహ ఉని అబాయుధలకు అయుత్స లేద఼్.
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నోట్ 5. ఏద్ెైన కోయు్న఼ అబాయుధలు చ్ద్ఴగలమహ లేద్ా అని మరక్ష చేముటకు వివవవిద్ాాలమభునకు
షంఫంధించిన ఆపషయుొ, ఇత్సయ బెడికల్ ఆపషయొ ణో ఒక కభుటిని రేముటకు
వివవవిద్ాాలమభునకు అధికహయభు ఉనిద్ి.
నోట్ 6. ఏద్ెైన ఒక లోభునకు షంఫంధించిన రహయు ఎకుుఴ భంద్ి ఉనిటొ భణే రహమి ఎంక అయుత్స
మరక్షకు షంఫంధించిన ఓఴమహల్ గడ్
ీ రకహయం ఉంటుంద్ి.
నోట్ 7. ఎక్్ షమరవస్ బెన్, డిపెన఼్ ఴాకు్లణో నుహటు ఫో య్యు ళెకామిటీ నూో యు్, కంద్ీమ
ర
మిజయువడె
నుో య్స్ ద్ళంలో నిచేము ఉద్య ాగుల లొల ఎంక.
నురధయనయత 1:

విధి నియవసణలో భమిణంచిన ఆయమడ్ నూో మ్స్ ఉద్య ాగుల, నృ. ఎస్. ఎఫ్. ఉద్య ాగుల,
ళ.ఆర్. . ఎఫ్, ఉద్య ాగుల లొలు.

నురధయనయత 2: విధి నియవసణలో అంగరైకలాభు నుల ంద్ిన రహమి లొలు, అనామోగా కహయణాలణో ద్వీ
వియభణ చేళన రహమి లొలు.
నురధయనయత 3:

గహలoటమర అరహయు్లన఼ నుల ంద్ిన ఆర్మ డ్ నూో మ్స్ ఴాకు్లు, నృ.ఎస్.ఎఫ్, ళ.ఆర్..ఎఫ్
జరహనొ లొలకు ఈ కనంీ ద్ షఽచించిన కీభభులో నుహరధానాత్స ఉంటుంద్ి.

ఎ)

ఆర్మ డ్ నూో మ్స్ ఴాకు్లు

1.

యభవీయచ్కీ

2.

అఱోకచ్కీ

3.

షమోవత్స్ భ ముద్ధ ళేరహ త్సకభు

4.

భశృవీయచ్కీ

5.

కీమ్ చ్
ి కీ

6.

ఉత్స్ భముద్ే ళేరహ త్సకభు

7.

వీయచ్కీ

8.

ఱౌయాచ్కీ

9.

ముద్ే ళేరహ త్సకభు

10.

ళేనా/నౌళేనా/రహముళేనా త్సకభు

11.

డిశూహపచెస్ లో ేమొునఫడినరహయు

నృ)

నృ.ఎస్.ఎఫ్ / స.ఆర్..ఎఫ్ జవనఽు

1.

నుో య్స్, అగిిభాకద్ళ ెరళడెంట్ గహలoటమర త్సకం

2.

ెరళడెంట్్ నుో య్స్ గహలoటమర త్సకభు

3.

గహలoటమర నుో య్స్ త్సకభు
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నురధయనయత 4: ఇత్సయ ఎక్్ – షమరవస్ బెన్, నృ.ఎస్.ఎఫ్. ఉద్య ాగులు, ళ.ఆర్..ఎఫ్ ఉద్య ాగుల లొలకు
నోట్ 1. ఈ మిజమవశన్ శూౌకయాభు నుల ంద్గోయు రహమి త్సయౌొ త్సండెరలు ఈ మహశట భ
ర ులో కనీషభు 5
షంఴత్స్మహలు నిరహషభుండాయౌ. అటు
ొ భండల మవినఽా అధికహమి ద్ావమహ నిరహష ధావీకయణ ణారనిి
నుల ంద్ి జత్సమహుయౌ.
నోట్ 2. ఈ కోటా కనంీ ద్ ద్యఖాష఼్ చేము అబాయుధలు ఆ జిలాొ ళెైనిక షంక్షభ అధికహమి / జిలాొ ళెైనిక
షంక్షభ ఫో యు్ న఼ండి యోగాణా ణారలన఼ రహమి రహమి రణేాక కటగిమరలలో నుల ంద్ి అటిట ణారల
ఆటేళట డ్
ే కహలన఼ ద్యఖాష఼్కు జత్సయచాయౌ. ఈ ద్యఖాష఼్లు ణెలంగహణ ళెైనిక ఫో యు్ లేక
రహమిచే నాభునేట్ చేమఫడిన రహయు మిశీయౌశూహ్యు. రహమిచేు త్తయుపకు అబాయుధలు ఫద఼్ధలలై
ఉండాయౌ.
నోట్ 3. పెైన ేమొుని 1 న఼ండి 4 నుహరధానాత్స కటగిమరలకు షంఫంధించ్ని రహమికన ఈ మిజమవశన్
శూౌకయాభు ఴమి్ంచ్ద఼్.
నోట్ 4. పెైన ేమొుని నుహరధనాత్స కీభభులో ఒకొుకు ద్ానికన ఒకొుకుమి కంటే ఎకుుఴ అబాయుధలునిుడె
అటిట అబాయుధల ఎoక అయుత్స నుల ంద్ిన ఓఴమహల్ గడ్
ీ న఼ ఫటిట ఉంటుంద్ి.
నేషనల్ కవడట్ కర్స్ (ఎన్.స.స) కోటా నఽిండి ఎింక
నురధయనయత 1: అబాయుధలు మూత్ పెళట ఴ
 ల్ లాంటి అంత్సమహాత్తమ నుో టీలలో నుహలగగని, ఎన్.ళ.ళ. లో ‘ళ’
షమిటపకట్ కయౌగిముండాయౌ.
నురధయనయత 2: అబాయుధలు జాత్తమ శూహథభ నుో టీలలైనటుఴంటి ఢియ్ొలో జమిగ గణత్సంత్సర ద్ినోత్స్ఴ మడేణో
నుహటు ఎన్.ళ.ళ.లో ళ,నృ,ఎ షమిటపకటొ న఼ కయౌగిముండాయౌ.
నురధయనయత 3: అబాయుధలు మహశట ర శూహథభ నుో టీలలో నుహలగగని ముండి ఎన్.ళ.ళ.లో ళ,నృ,ఎ షమిటపకటొ న఼
కయౌగిముండాయౌ.
నురధయనయత 4: ఎన్.ళ.ళ.లో ళ, నృ, ఎ షమిటపకటు
ొ కయౌగి మునిరహయు.
నోట్ :

పెైన ేమొుని నుహరధనాత్స కటగిమరలలో ఒకొుకు ద్ానికన ఒకమికని ఎకుుఴ భంద్ి
అబాయుధలునిుడె, అయుత్స నుల ంద్ిన ఓఴమహల్ గడ్
ీ న఼ ఆధాయంగహ త్తష఼కోని ఎంక చేశూ్ హయు.

కరడ
ా ల కోటా నఽిండి ఎింక:
నురధయనయత 1: అంత్సమహాత్తమ శూహథభలో ద్ేవం త్సయున నుహరతినిధాం ఴఴంచిన అబాయుధలు
నురధయనయత 2: జాత్తమ ళనిమర్ శూహథభ కీడ
ీ లలో మహశట oర త్సయున నుహరతినిధాం ఴఴంచిన అబాయుధలు
నురధయనయత 3: జాత్తమ జూనిమర్ శూహథభ కీడ
ీ లలో మహశట oర త్సయున నుహరతినిధాం ఴఴంచిన అబాయుధలు
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నురధయనయత 4: జాత్తమ షబ్ - జూనిమర్ శూహథభ కీడ
ీ లలో మహశట oర త్సయున నుహరతినిధాం ఴఴంచిన
అబాయుధలు
నురధయనయత 5: జాత్తమ నుహఠఱహల శూహథభ కీడ
ీ లలో మహశట oర త్సయున నుహరతినిధాం ఴఴంచిన
అబాయుధలు
నురధయనయత 6: జాత్తమ గహీభూణ శూహథభ కీడ
ీ లలో మహశట oర త్సయున నుహరతినిధాం ఴఴంచిన
అబాయుధలు
ఈ కనంీ ద్ ేమొుని కీడ
ీ లలో నుహలగగని అబాయుధలన఼ భాత్సరబే మిగణనలోనికన త్తష఼కుంటాయు.
1.

పుటాాల్

11.

ఈత్స

21.

ళెభయౌంగ్

2.

రహయౌఫాల్

12.

జిభాిళటక్్

22.

మాచింగ్

3.

ఫాళెుట్ ఫాల్

13.

రభట్ యౌటంగ్

23.

గొ డింగ్

4.

శృకీ

14.

మజియౌంగ్

24.

అముమర

5.

శృాండ్ ఫాల్

15.

ఫాకన్ంగ్

25.

ఫాల్ ఫాడ్ భుంటన్

6.

టెనిిస్

16.

ళెైకనయౌంగ్

26.

శూహుాష్ మహకటిట

7.

టేఫుల్ టెనిిస్

17.

మోభoగ్

27.

కనక
ీ ట్

8.

శటిల్ ఫాడిమంటన్

18.

శూటింగ్

28.

చ్ద్యంగం

9.

కఫడీ్

19.

పెని్ంగ్

29.

కోకో

10.

అథ్ెొ టిక్్

20.

మోలర్ ళేుటింగ్

నోట్

1: పెైన ణెయౌపన నుహరద్ానాత్స కీభభులో ఒకొుకు ద్ానికన ఒకుమి కంటే ఎకుుఴ అబాయుధలునిుడె
అబాయుధల ఎంక అయుత్స నుల ంద్ిన ఓఴమహల్ గడ్
ీ న఼ ఫటిట జయుగుత్సేంద్ి.

నోట్

2: అబాయుధలు ఒకటి కంటే ఎకుుఴ కీడ
ీ లోొ నుహలగగనపటికీ రహమికీ ఎటుఴంటి అద్ను భాయుులు

/ నుహరధానాత్స ఉండద఼్. కీడ
ీ లలో నుహలగగని అబాయుధల నుహరధానాత్స రహయు నుహలగగని కీడ
ీ లెై
ఆధాయడి ఉంటుంద్ి.
నోట్

3: అబాయుధలు అయుత్స మరక్ష త్సయురహత్స కీడ
ీ లలో నుహరతినిధాo ఴఴంచినటొ భణే మిగణనలోకన
త్తష఼కొనఫడయు.

నోట్

4: ఈ కటగిమర కనంీ ద్ రరేవం నుల ంద్గోమ అబాయుధలు రహమి అయుత్సకు షంఫంధించిన ధావీకయణ
ణారలన఼ జత్సయచాయౌ.
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8.

ప఼జుల
నుహయౌటెకనిక్ లలో రరఱ
ే హయుత్స నుల ంద్ిన రహయు ఈ కనీంద్ి విధంగహ పజులు చెయౌొంచాయౌ.

విశ్వవిద్యయలమ పిండ్ :
1.

టృాశన్ పజు

యౄ. 440/- ళెభుశట యుకు ఒకశూహమి

2.

రరవ
ే యుష఼భు

యౄ. 140/- (భృద్టి షంఴత్స్యభు భాత్సరబే)

3.

మరక్ష పజు

యౄ. 230/- ళెభుశట యుకు ఒకశూహమి

4.

ఫద్ియ్ షమిటపక
 ట్

యౄ. 130/-

5.

కహoడక్ట షమిటపక
 ట్

యౄ. 130/-

6.

ఫో నపెడ్
ై షమిటపక
 ట్

యౄ. 130/-

7.

డినుొ ల భా నుహస్ షమిటపక
 ట్ ళెభుత్స్ ం ళెభుశట యుకు 220/- యౄనుహమల ఴంత్సేన చిఴమి మండె ళెభుశట యొకు
గహన఼ భృత్స్ ం యౄ. 440/- ళెభుశట యొకు పజుణో ఴషఽలుచేశూ్ హయు.

8.

రైద్ా యుష఼భు యౄ. 230/- ళెభుశట యుకు ఒకశూహమి

9.

విద్ాామిధ రఴయ్ న భమిము కీభశిక్షణ నిఫంధనల ుష్ కభు యౄ. 110/-

విశ్వవిద్యయలమ ఇతయ పిండ్ :
1.

రయోగఱహల ధమహఴత్సే
్ యౄ. 230/- నుహయౌటెకనిక్ ఴద్ియౌ ెటట ే షభమంలో రహష఼ భఴవఫడెన఼.

2.

గీంధాలమ ధమహఴత్సే
్ యౄ. 190/- నుహయౌటెకనిక్ ఴద్ియౌ ెటట ే షభమంలో రహష఼ భఴవఫడెన఼.

3.

ఆటల పజు యౄ. 210/- (ళెభుశట యుకు ఒకశూహమి)

4.

విద్ాామిధ కహయాకీభాలు యౄ. 670/- (షంఴత్స్యభునకు)

5.

మరక్షలకు షంఫంధించిన యౄ. 190/- (ళెభుశట యుకు ఒకశూహమి)

6.

విద్ాాయుధల షంక్షభనిధి యౄ. 260/- (రరవ
ే షభమంలో భాత్సరబ)ే

7.

నుహత్స విద్ాాయుధలనిధి యౄ. 580/- కోర్్ చిఴమి ళెభుశట యుణో కటట ఴలళనద్ి

8.

భీభ ధకభు యౄ. 810/- షంఴత్స్యభునకు (భృద్టి ళెభుశట యు పజుణో కయౌ)

హాసట ల ప఼జుల :
నుహయౌటెకనిక్ లలో రరఱ
ే హయుత్స నుల ంద్ిన రహయు శృషట లు నిభుత్స్ ం ఈ కనీంద్ి విధంగహ పజులు చెయౌొంచ్ఴలమున఼.
9.

శృషట లు ఴషతి యౄ. 4760/- (చేయునుపడె భాత్సరబే) ధమహఴత్సే
్

10.

ఫోజనభునకు యౄ. 4760/- (చేయునుపడె భాత్సరబే) ధమహఴత్సే
్

11.

శృషట లు ళఫాంద్ి ఖయుులు ఴగమ
ై హ యౄ. 370/- నలకొక మహామభు

12.

గద్ి అద్ెే యౄ. 740/- (ళేభుశట యుకు ఒకశూహమి)

భుఖయగభనిక: శృషట ల్ బెస్ నృలుొ రతినల కీభభు త్సపకుండా చెయౌొంచ్ఴలమున఼.
9

9.

కోయచసకల రిమితి :

1.

కోర్్ మండె షంఴత్స్యభులుండెన఼, రతి షంఴత్స్యంలో మండె ళెభుషట యొ ు ఉండెన఼.

2.

చ్ద్ఴఴలళన కోయు్లు, ళలఫష఼, నిఫంధనలు వివవవిద్ాాలమభు యొకు అకడభుక్ కౌని్లు
నియా భoచిన విధంగహ ఉంటాభ.

10.

ఈ కోర్స చద్ఽవు ముతు ిం తెల గు భాధయభింలో ఉింట ింద్ి.

11.

హాసట ల వసతి
ఈ కోయు్లో రరేవభు నుల ంద్ిన రహయు ఎకుడెణ
ై ే శృషట లు ఴషతి కలద్య అకుడ త్సపనిషమిగహ శృషట లులో
ఴుండఴలలన఼. ఫమట ఴుండద్లచినటొ భణే రని్నుహల్ గహమి ఴద్ే భుంద఼్గహ అన఼భతి నుల ంద్ాయౌ.

12.

జతయచవలసన ధివ తరభుల
రరవ
ే ం కొయకు ఆన్ లలన్
ై ద్యఖాష఼్ చేమురహయు త్సభ ద్యఖాష఼్కు ఈ ద్ిగుఴ ణెలుఫడిన ధాఴ త్సరభుల
నకలు రత్సేలన఼ జత్సమహుయౌ.

i)

ధావీకమిoచ్ఫడిన ద్ఴత్సయగతి నుహస్ షమిటపకట్ (గీడ్ /భాయుుల ధావీకయణ త్సరం) కహని, ద్ానిణో షభానబెన
ై
మరక్షలో ఉత్త్ యాత్స ధాఴత్సరభులన఼ గహని రహటి రత్సేలన఼ గహని జత్సమహుయౌ.

ii)

రనకఫడిన త్సయగత్సేలు, ఎస్.ళ ., ఎస్.టి.లకు చెంద్ిన రహమైణ,ే అంద఼్కు షంఫంధించిన శూహభాజిక శూహథభ
ధావీకయణ త్సరం ద్ాఖలు చేమాయౌ. ఈ కోటాల కనీంద్ అడిమశన఼
ొ నుల ంద్ినరహమిని, త్సత్స్ంఫంధిత్స రబుత్సవ డెమ
ై క్ట
మట్ రహయు ధావీకమించే ఴయకు ఆమా అబాయుధల శూహభాజిక శూహథభని ణాణాుయౌకంగహ మిగణశూహ్యు.

iii)

ఫో నపెడ్
ై షట డీ షమిటపక
 ట్
గభనిక: గుమి్ంు నుల ంద్ిన విద్ాా షంషథ లో నియఴధికంగహ అధామనం చేళన విద్ాాయుధలు ఆమా షంఫంధిత్స
విద్ాా షంషథ ల అధిత్సేల న఼ండి జామర చేమఫడిన ధావీకయణ ణారనేి జత్సమహుయౌ.
ద్ఴత్సయగతి నుహస్ షమిటపక
 ట్ కహని ద్ానిణో షభానబెన
ై మరక్షలో ఉత్త్ యా త్స ధాఴత్సరభు.

iv)

ద్ఴ త్సయగతి చ్ద్ివిన నుహఠ ఱహల న఼ండి ఫద్ియ్ త్సరం (Transfer Certificate)

v)

గహీభూణ నుహరంత్సం న఼ండి ఴచిునటుట ధాఴత్సరం (నూహయం -1)

vi)

ఒక నుహస్ నుో యుట ళెైజు నూో టో.

vii)

శూహవఫావికబెన
ై రతిఫoధకభుకలరహమైణే (PH) ఆ ధావీకయణ త్సరం

viii)

ఎక్్ షమరవస్ బెన్ / షమరవస్ బెన్ అభనటట భణే ఆ ధావీకయణ త్సరం (నూహయం – 2 గహని 3 )

ix)

ఎస్.ళ.ళ.లో నుహలగగంటే ఆ ధావీకయణ త్సరం

x)

కీీడలలో నుహలగగంటే ఆ ధావీకయణ త్సరం (మహశట ర /జాత్తమ/అంత్సమహాత్తమ శూహథభ భాత్సరబే)

xi)

SBI Collect ద్ావమహ చెయౌొంచిన అొ కశన్ యుష఼భు కహ
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అడిమశన్ కై ఎంక చేమఫడిన అబాయుధలు అడిమశన్ షభమంలో ఈ కనీంద్ి ఒమిజినల్ ధాఴ ణారలన఼
ద్ాఖలు చేమాయౌ.
i)

చ్ద్ివిన షఽుల్ న఼ండి ధావీకయణ త్సరం

ii)

ద్ఴ త్సయగతి చ్ద్ివిన షఽుల్ న఼ండి ఫద్ియ్ త్సరం (Transfer Certificate)

iii)

ఫో ర్్ ఆఫ్ ళెకండమర ఎడెాకశన్ (S.S.C.) లేద్ా ద్ానికన షభానబెన
ై రహయు జామర చేళన
 గీడ్ / భాయుుల
త్సరం

iv)

అబాయుధలు నృ.ళ. , ఎస్.ళ. లేక ఎస్.టి త్సయగత్సేలకు చెంద్ిన రహమణ
ై ే ఆమా శూహభాజిక శూహథభకన
షంఫంధించిన ధావీకయణ త్సరం

v)

శూహవఫావికబెన
ై రతిఫoధకభు (PH) కలరహమైణే ఆ ధావీకయణ త్సరం

vi)

ఎస్.ళ.ళ.లో నుహలగగంటే ఆ ధావీకయణ త్సరం

vii)

కీీడలలో నుహలగగంటే ఆ ధావీకయణ త్సరం (మహశట ర /జాత్తమ/అంత్సమహాత్తమ శూహథభ భాత్సరబే)

viii)

శూహథనికత్స ధావీకయణ త్సరం

ix)

గహీభూణ నుహరంత్సం న఼ండి ఴచిునటుట ధాఴత్సరం (నూహయం -1)

x)

ఎక్్ షమరవస్ బెన్ / షమరవస్ బెన్ ధావీకయణ త్సరం (నూహయం - 2 గహని 3)

13.

ద్మహఖష఼్ నూహయంన఼ వివవవిద్ాాలమం రబ్ ళెట్
ై (https://tsvu.nic.in) న఼ండి డౌన్ లోడ్ చేష఼కొని ూమించి
నూహయం ణో నుహటు ెన
ై ేమొుని ధాఴ ణారలణో. యౄ.660/- (జనయల్ కటగిమర భమిము ఇత్సయులు), యౄ.
330/- (ఎస్.ళ., ఎస్.టి. భమిము అంగరైకలాం కయౌగిన అబాయుధలు) అొ కశన఼ పజు SBI Collect ద్ావమహ
కనంద్ ణెయౌపన విధంగహ చెయౌొంచాయౌ. 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

After Confirmation

take printout

Scan it

Upload on Portal for final confirmation.
14.

అబామిధ పజు చెయౌొంచిన త్సయురహత్స, SBI Collect ద్ావమహ పజు చెయౌొంచిన కహని భమిము SBI collect
Reference Number త్సపనిషమిగహ అొ కశన఼ లోల నింఴ లమున఼. నింని ఎడల
అొ కశన఼ ళవకమించ్ఫడద఼్.

15.

అఴషయబెైన ధావీకయణ ణారలన఼ జత్సయచ్ని ఎడల ధయఖాష఼్ నూహమహలు నిమహకమించ్ఫడెన఼.

16.

అనిి అడిమశన఼
ొ ణాణాుయౌకంగహ మిగణంచి, త్సద఼్మి మిశీలన చేశూ్ హయు. ఏ షభమంలోనన
ై అబాయుధల
త్సయౌొ త్సండెరలు / షంయక్షకుడె ఇచిున షభాచాయం షమి అభనద్ి కహద్ని గహనీ లేక షమికహని షభాచాయం అని,
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నిఫంధనలకు ఴాతిమకంగహ ఉని ఎడల చెలొద్ని నియాభoచినటొ భణే అటిట విద్ాాయుధల అడిమశన఼
ొ
యద఼్ేచేశూ్ హయు.
17.

మహాగింగ్ (ణోటి విద్ాాయుధలన఼ అఴభానించ్డం, ఫాద్ించ్డం ఴగైమహ) నేయభు, నిలేద్భు. ద్ీనికన నుహలపడిన
రహయు శిక్షాయుులగుద఼్యు. శిక్షణ షంషథ న఼ండి విద్ాామిధని నిలేద్ించ్డభు గహని, ణాణాుయౌకభుగహ షంషథ న఼ండి
గహని, త్సయగత్సేల న఼ండి ంరమ
ే ుట లేక నృొ క్ అనుహలజిణో కడిన జమిభానా గహని ఉండెన఼. శూహులర్
లప్, ఇత్సయ ఴషత్సేలు జామిచమ
ే ుకుండెట, ఏద్ెైన షంఘటనలో నుహలోగననిఴవకనుో ఴడం, మిక్షా
పయౌత్సభులు నిలుుట, శృషట లు న఼ండి గహనీ, బెస్ న఼ండి గహనీ ణాణాుయౌకంగహ గహనీ, ఱహవవత్సభుగహ
గహనీ నిలేధభు ఴంటి శిక్షలు కడా ఉంటాభ.

18.

రకటన (నోటస్
ీ ) ఇఴవకుండా నిఫంధనలు, ళటొ ు భాయుడం, యద఼్ే చేమటం చేళే అధికహయం
వివవవిద్ాాలమానికన ఉంద్ి.

19.

రష్ ఼త్సం ఴయంగల్ జిలాొ భభునఽయులో ఉని కయాఱహల, ఏద్ేని నుహరంణానికన భాము అఴకహవం ఉంద్ి.

20.

డినుొ ల భా ూమర్ చేళన విద్ాాయుధలకు ఉద్య ాగహఴకహఱహలు కయౌపంచ్టంలో ఈ వివవవిద్ాాలమం ఎలాంటి శృభూ
ఇఴవద఼్.

21.

వురైద్ా డిొభా చ్ద్ివిన విద్ాాయుధలు నేయుగహ ఫాచిలర్ అఫ్ రటయిమర ళెన్
ై ్ (B.V.Sc & A.H.) కోర్్
చ్ద్ఴడానికన అయుులు కహయు.
రిజిస్టటాయచ
ఎ. గోనుల రెడిి
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నూయిం – 1
గామీణ నురింతింలో చద్ివినవయచ జతయచవలసన ధివీకయణ తరభు
శీీ / శీీభతి / కుభామి ........................................................................................ త్సండిర /
బయ్ / షంయక్షకుడె .......................................................................................
ఈ నుహఠ ఱహలలో కనీంద్ ణెలుఫో భే త్సయగత్సేలు కనీంద్ విఴమించిన విద్ాా షంఴత్స్యభులలో చ్ద్ిరహయు. ఈ
నుహఠ ఱహల విద్ాామిధ చ్ద్ివిన షభమంలో, గహీభూణ నుహరంణానికన (నాన్ – భునిళల్ నుహరంత్సభు) చెంద్ినద్ి.
తయగతి

సథ లo :

విద్యయసింవతసయభు

నుఠ శల భుద్ర

నుఠ శల నురధయనోనుధయయముని సింతకిం

తేద్ి :

ఈ నుహఠ ఱహల గహీభూణ నుహరంణానికన (నాన్–భునిళల్ నుహరంత్సభు) చెంద్ినద్ని ధావీకమిష్ ఼నాిన఼.
(చద్ివిన సభమింలో)
నుహఠ ఱహల ేయు

:

గహీభం

:

భండలం

:

జిలాొ

:

సథ లo :

తహశీలాాయచ కరయలమిం

సింఫింధిత తహశీలాాయచ

తేద్ి :

భుద్ర

హో ద్యక తగగ క ిండయ సింతకిం

సాచన: 1. ఈ నూహయం నo. 2 న఼ షకీభంగహ ూమి్చేమక నుహరధానోనుహధాాముడె భమిము భండల మవినఽా
అధికహమి ధావీకమించ్కనుో ణే ద్యఖాష఼్ అoగరకమించ్ఫడద఼్.
2. ద్యఖాష఼్ద్ాయుడె మండె లేద్ా ఎకుుఴ నుహఠ ఱహలలో చ్ద్ివిన ఎడల, రతి నుహఠ ఱహలకు ఒక నూహయం నం 2
రేయుగహ జత్సయచాయౌ.
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FORM – 2
CERTIFICATE
CERTIFICATE IN THE CASE OF CHILDREN OF EXSERVICEMEN, B.S.F. AND C.R.P.F.
(The certificate should be signed by Zilla Sainik Welfare Officer of the concerned district)
No.
This is to certify that Ex. No. ____________ Rank ____________________________
Name _______________________________ of Regiment / Corps/Unit_____________ who
Served in the Army/Navy/Air Force from _______________ to __________ and discharged/
Released on account of ______________ with ____________ character is an Ex-Serviceman.
The identity card number of the ex-serviceman/widow of ex-servicemen is A.P. __________
Issued by Zilla Sainik Welfare Officer _____________ District.
Sri/Kum/Smt _________________________ a candidate applying for admission into
The Diploma Course is the son/daughter of the above ex-serviceman i.e., Ex.No. __________
Rank _____________ (Name) __________________ and he/she belongs to the following
Children of Armed Forces Personnel category.
i.
ii.
iii.
iv.

Children of Armed Forces Personnel killed in action.
Children of Armed Forces Personnel disabled in action and thus invalidated out from service
on medical grounds.
Children of Armed Forces Personnel who are in receipt of Gallantry Award (Mention the name
of Award, Year, Operation _______________________)
Children of other categories of eligible ex-servicemen.

The certificate is issued for the purpose of availing the benefits to the Children of exservicemen for admission into the diploma courses in P.V.Narasimha Rao Telangana
Veterinary University against the seats reserved for Children of Armed Forces Personnel
Category.

Place:
Date:

Signature&
Name of Zilla Sainik Welfare Officer
___________________ District
Office Seal of Issuing Authority.

Note:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

The children of ex-servicemen are directed to bring the following original certificates at the
time of admissions / counselling.
Original Discharge Certificate of his / her Parent
Original Identity Card of his /her parent issued by Zilla Sainik Welfare Officer of the concerned
district.
Original Pension Book of his/her parent if pensioner.
Residential Certificate of the parent of the candidate issued by Mandal Revenue Officer.
Certificate of Gallantry Award, Gazette Notification, Copies of part-II and Priority-III.
Children of Armed Forces Personnel Certificate issued by Zilla Sainik Welfare Officer.
Failure to produce the above documents in original, his/her application under Children
of Armed Forces Personnel (CAP) category will not be considered.

14

FORM – 3
CERTIFICATE
CERTIFICATE IN THE CASE OF CHILDREN OF SERVING DEFENCE PERSONNEL
INCLUDING B.S.F. AND C.R.P.F.
(The certificate should be signed by the Commanding Officer of the concerned Regiment/Corps/Unit)

No.
This is to certify that No. ____________ Rank ____________________________
Name _______________________________ of Regiment / Corps/Unit_____________ is
serving in the Army/Navy/Air Force from _______________ to till to date and is a Serving
Defence Person. The identity card number of the Serving Person is _________________
issued by _____________. The individual belongs to _______________ Vill __________ PO
________________ District ____________________ State whose permanent address at the
time of enrolment is as under.
Vill & PO :___________________________
Mandal : _____________________________
District : _____________________________
State : _______________________________
Sri/Kum/Smt _________________________ a candidate applying for admission into
The Diploma Course is the son/daughter of the above serviceman i.e., No. __________
Rank _____________ (Name) __________________ and he/she belongs to the following
Children of Armed Forces Personnel category.
i.
ii.
iii.
iv.

Children of Armed Forces Personnel killed in action.
Children of Armed Forces Personnel disabled in action and thus invalidated out from service
on medical grounds.
Children of Armed Forces Personnel who are in receipt of Gallantry Award (Mention the name
of Award, Year, Operation _______________________)
Children of other categories of eligible ex-servicemen.
The certificate is issued for the purpose of availing the benefits to the Children of serving
personnel for admission into the diploma courses in P.V.Narasimha Rao Telangana Veterinary
University against the seats reserved for Children of Armed Forces Personnel Category.

Place :
Date:

Signature
Name and Designation of the Officer
Office Seal of Issuing Authority

Note:

1.
2.
3.
4.
5.

The children of ex-servicemen are directed to bring the following original certificates at the
time of admissions/counselling.
Original identity card of his/her Parent.
Original Pay Book/ Pay Slips of his/her parent.
Residential Certificate of the parent of the candidate issued by Mandal Revenue Officer.
Certificate of Gallantry Award, Gazette Notification, Copies of part-II and order and other
relevant documents if the applicant is claiming under Priority-I, Priority-II and Priority-III.
Children of Armed Forces Personnel Certificate issued by Zilla Sainik Welfare Officer.
Failure to produce the above documents in original, his/her application under Children of
Armed Forces Personnel (CAP) category will not be considered.
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