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ఉ�� ��� తం

�ి.�. నర�ిం��ావ� �ెలం�ాణ ప���ౖద� �శ�����లయమ�, ప���ౖద� మ��య� తదనుబంధ
�షయ�లల� �����, మ�స��� �����, ��క���� �����ల� ఇచు�చున���. �ా� మ �ీమలల� �వ�ిం�ే య�వక�ల�
�ార� స�యం ఉ�ా�� క��ంచు���ాల�� ఉ�ె�శం��, �ార� �ాల��లల� �ే�� �����ల� చదువల�ర�� ఉ�ే�శం��
�ా���� ప��� షణ, మత�� ప��శ�మలల� ��ణ �వ�������ాను �ా�ట����� లను ఏ�ా�ట� �ే�ార�.
అం�ే�ాక ప�భ�త�, ప�భ��ే�తర సంస�లల� ప��� షణ, �ా� �ణ��వృ��� �ార�క�మ�లల� ప��ేయ�����
మం� ఉ�ో�గ�సు� ల అవసరం ఎం�ైన ఉం��. ఈ అవస�ా�� దృ�ి�ల� ఉంచు��� 2005-06 సంవత�రంల�
మహబ�� నగ� ల�� మహబ�� నగ� ప��� షణ ప����ధన �ా� నమ�ల� ను మ��య� క��ంనగ� �ల��
యందు క��ంనగ� ల� ప�సంవర�క �ా�ట����� ల� ��ా రం�ంచబ��న�. తర��ాత 2007-08 ����
సంవత�రంల� ఉమ��� ��ద� �ల�� ల�� �ి�����ట నందు ప�సంవర�క �ా�ట����� ��ా రం�ంచబ��న��. మ��
2010-11 ����సంవత�రమ�ల� వరంగ� �ల�� ల�� మ�మ�నూర� నందు ప�సంవర�క �ా�ట�����
క���ాల ��ా రం�ంచబ��న��.

1. ఎంత మం��� �ేర��క�ంట�ర�

ఈ సంవత�రమ� మహబ�� నగ�, క��ంనగ�, �ి�����ట ప�సంవర�న �ా�ట����� లల� 30 మం��
��ప��న మ��య� మ�మ�నూ� ప�సంవర�క �ా�ట����� లల� 20 మం��, ��వ�ేవరప� మత��
�ా�ట����� నందు 11 మం��� �ేర��క�ంట�ర� (ఇ�� ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త� ఆ��నంల�� కృ�ా� �ల�� ల�
ఉన���). ��ండ� ��ర��లక� క��ి ఒ�� �ారం �ం�ి�ే ��ల�. ��ా ��న�త క�మం �ెల�ా�. ప�సంవర�క
�ా�ట����� క���ాలల� అదనం�ా ఏ ��జ���ష� ల�� ఆ���కం�ా బల��న వర�ం �ా���� 10% �ీట��
��ట��ంచబ��న�.

2. అర�త

అభ�ర�� ల� �ెలం�ాణ �ాష� � ��ర�ల� అ� ఉం���. పదవ తరగ� ల��� ����� సమ�న���న ప���ల��
ఉ�ర�� ల�ౖ �ెలం�ాణ �ా���� 2022 (MBiPC) ల� �ా�ంక� �� ం�� ఉం���. �ెలం�ాణ �ాష� �ంల� క�సం
��ల�గ� సంవత�రమ�ల� �ా� �ణ ��ా ం��లల�� (��� మ���ిప� ప����) �ాఠ�ాలల� చ���న అభ�ర�� ల�
మ�త��� దరఖ�సు� �ెయ���. ����� �ాను దరఖ�సు� �ా�ా��� జతపరచబ��న �ారం ��ం. A ప��ారం �ార�
చ���న �ాఠ�ాల ప������ా���య�ల �ా���� ప���ం� ధృ�క��ం���. �ారం ��ం. A ప���� �ేయ�
దరఖ�సు� ను ల�క�ల���� �సు��ర�. దరఖ�సు� ��ర�డ� ��ండ� ల��� ఎక��వ �ాఠ�ాలల� చ���న ��డల, ప��
�ాఠ�ాలక� ఒక �ారం ��ం. A జతపరచవల�ను. పదవ తరగ� కం�ా�� ��ం� ల� ఉ��ర�� ల�ౖన అభ�ర�� ల�
క��� ఈ ��ర��క� దరఖ�సు�  �ేసు��వ����� అర�� ల�.

3. ఎం�ిక ���నం

* �ెలం�ాణ �ా���� 2022 �ా�ంక� మ��య� ��జ���ష� ఆ��రమ�గ అభ�ర�� లను ఎం�ిక
�ేయబడ�ను.
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4. వయసు�

�ా�ట����� ��ర��ల� �ేరబ� వ� అభ���� 31-08-2022 �ే���� 15-22 సంవత�రమ�ల మధ�
వయసు��ై ఉం���. (31-08-2000 తర��ాత మ��య� 01-09-2007 ల�ప� జ��ం�న�ా���
ఉం���)

5. ��జ���ష� పద��

a) ��నుకబ��న తరగత�ల (�.�ి) �ా���� 29 �ాతం �ీట�ను ఈ ���ం�� �ధం�ా ��జ���షను �ేయటం జ����ం��.
వర�మ�  - ఎ   - 7  �ాతమ�
వర�మ�  - �   - 10 �ాతమ�
వర�మ�  - �ి   - 1  �ాతమ�
వర�మ�  - ��   - 7  �ాతమ�
వర�మ�  - ఇ   - 4  �ాతమ�

b)  ��డూ�ల� క�లమ�ల (SC) అభ�ర�� లక� 15  �ాతం �ీట��  ��జర��  �ేయబ��న�.

c)  ��డూ�ల� �ెగల (ST) �ా����  6  �ాతం �ీట��  ��జర��  �ేయబ��న�.

d)  �ీ� �లక� 33 1/3 (33.33) �ాతం �ీట��  ��జర��  �ేయబ��న�.

e)  ఆ���కం�ా బల��న వర�ం �ా���� 10 �ాతం �ీట��  ��జర��  �ేయబ��న� (SC, ST మ��య� BC
క�లమ�ల అభ�ర�� లక� వ���ంచదు).

f) �ా����క���న  అంగ��ౖకల�మ� (Physically Challenged) కల �ా���� ��ట��ంచబ��న �ీట��  – 3
�ాతం.

g) ఎ�� స���� ���, ����ను� వ�క�� ల�� �ాట� బ�ర�� ��క����ట� �� ��, ��ంద� ��జర�� �� �� దళం
�దలగ� �ా�� �ిల� లక�, �ా�� త�� తండ�� ల� �ెలం�ాణ �ాష� �ంల� 5 సంవత�రమ�ల� ��ాసమ�న�
�ా���� ��ట��ంచబ��న �ీట��  - 2 �ాతమ� .

h) ��షన� �ా�ే� �ా���  (ఎ�.�ి.�ి.) - 1  �ాతమ�.

i) ���డల� - 0 .5  �ాతమ�.

6. �ా����క���న అంగ��ౖకల�మ�కల (Physically Challenged) �ా���� OC, BC, SC, ST ��ట����లక�
క��ి 3% �ీట��  ��ట��ంచబ��న�. ఇ� ఈ ���ం�� �ధం�ా ��ట�ష�  పద��న ��ట��ంచబడ�ను.

1) 1% చూప� మంద��ం�న �ా���� (Visually Handicapped)

2) 1% ������  మంద��ం�న �ా���� (Hearing impaired)

3) 1% క�ంట� �దలగ� అంగ��ౖకల�మ� కల �ా���� (Orthopaedically Handicapped)
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��� 1.   ��ౖ ��జ���షను�   ఈ ���ం�� �ధం�ా ��ట�ష� పద��ల� అమల� �ేయబడ�ను.

ఎ) చూప� మంద��ం�న అభ�ర�� ల� ల����, ఆ ఖ��� ������ మంద��ం�న అభ���� �ేత (Hearing
impaired) భ��� �ే�ా� ర�.

�) ������ మంద��ం�న అభ�ర�� ల� ల����, ఆ ఖ���  క�ంట� �దలగ� అంగ��ౖకల�మ�
(Orthopaedically Handicapped) కల �ా���� భ��� �ే�ా� ర�.

��� 2. ఒక��ళ  �ా����క���న అంగ��ౖకల�మ�కల�ార� (Physically Challenged) ఏ ��ట����ల�
��ౖ�� ల����, ఆ ఖ��� ఇతర�లక� ��ట���ా� ర�.

��� 3. ఈ ���ంద ఇ��న ల�పమ�ల�న� అభ�ర�� ల� ఈ ��జ���షన� క� అర�� ల� �ార�.

1. మ�న�ిక �కల�ంగ�ల� (Mentally retarded)
2. గ�� ����ార� (Blindness)
3. మ�గ, �ెవ�డ� �ార� (Deaf and Dumb)
4. గ�ం�ె, ఊ�ి���త�� ల�, మ�త��ిండమ�, �ాల�య �ా�ధుల�� ��ర��ాలమ��ా బ�ధపడ��ార�.
5. కండర �ా���గ�సు� ల� (Muscular Dystrophy)

��� 4. a. �ా����క���న అంగ��ౖకల�మ�గల అభ�ర�� ల� స����ి��� ను 15-02-1992 వ �ే�� ��ట�
G.O.Ms.No.109, ఉ���� �ెవల� ��ం�, �ై��  ��ల���, ల�బర� (WM Desk) ���ా��
��ం� ప��ారం ప�కట�త���న �ాష� � ల�క �ల��  ����క� బ� ర�� ల నుం�� �సుక�న��� మ�త���
అం��క��ంచబడ�ను. �ా����క���న అంగ��ౖకల�మ�గల అభ�ర�� ల� ��త�  (Latest) స����ి���
జతపరచవల�ను.

b. అంగ��ౖకల�మ� 50% కంట� అ��కమ��ా ఉన� అభ�ర�� లక� అర�త ల�దు.

��� 5.   ఏ�ైన ��ర��ను అభ�ర�� ల� చదవగల�ా ల��� అ� ప��� �ేయ�టక� �శ�����లయమ�నక�
సంబం��ం�న ఆ�ీసర�� , ఇతర ����క� ఆ�ీసర��� ఒక క�ట�� ��య�టక�
�శ�����లయమ�నక� అ���ారమ� ఉన���.

��� 6.  ఏ�ైన ఒ�� ల�పమ�నక� సంబం��ం�న �ార� ఎక��వ మం�� ఉన�ట���ే �ా�� ఎం�ిక TS
POLYCET – 2022 �ా�ంక�ను బట�� ఉంట�ం��.

��� 7.  ఎ�� స���� ���, ����ను� వ�క�� ల�� �ాట� బ� ర�ర� ��క����ట� �� ర��, ��ం���య ��జర��డ�
�� �� దళంల� ప��ేయ� ఉ�ో �గ�ల �ిల�ల ఎం�ిక.

��ా ��న�త 1: ��� �ర�హణల� మ��ణ�ం�న ఆర�� �� ���� ఉ�ో �గ�ల, �. ఎ�. ఎ�. ఉ�ో �గ�ల,
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�ి.ఆ�. �ి. ఎ�, ఉ�ో �గ�ల �ిల�ల�.
��ా ��న�త  2: ��� �ర�హణల� అంగ��ౖకల�మ� �� ం��న �ా�� �ిల� ల�, అ����గ� �ారణ�ల�� పద�

�రమణ �ే�ిన �ా�� �ిల� ల�.
��ా ��న�త  3: �ాలoట�� అ�ార�� లను �� ం��న ఆ�� � �� ���� వ�క�� ల�, �.ఎ�.ఎ�, �ి.ఆ�.�ి.ఎ�

జ�ాన�  �ిల� లక� ఈ ���ంద సూ�ం�న క�మమ�ల� ��ా ��న�త ఉంట�ం��.

ఎ) ఆ�� � �� ���� వ�క�� ల�

1. పరమ�రచక� 2. అ��కచక�
3. స���త�మ య�ద����ా పతకమ� 4. మ��రచక�
5. �����చక� 6. ఉత�మయ�ద����ా పతకమ�
7. �రచక� 8. ��ర�చక�
9. య�ద�  ���ా పతకమ� 10. ����/������/�ాయ����� పతకమ�
11. ���ా��ె� ల� �����నబ��న�ార�

�) �.ఎ�.ఎ� / �ి.ఆ�.�ి.ఎ� జ�ాను�

1. �� ��, అ���మ�పకదళ ����ి�ెం� �ాలoట�� పతకం
2. ����ి�ెం�� �� �� �ాలoట�� పతకమ�
3. �ాలoట�� �� �� పతకమ�

��ా ��న�త  4: ఇతర ఎ��–స���� ���, �.ఎ�.ఎ�. ఉ�ో �గ�ల�, �ి.ఆ�.�ి.ఎ� ఉ�ో �గ�ల �ిల�లక�

��� 1. ఈ ��జ���ష� ��కర�మ� �� ంద��ర� �ా�� త��తండ�� ల� ఈ �ాష� �మ�ల� క�సమ� 5
సంవత��ాల� ��ాసమ�ం���. అట��  మండల ���నూ� అ���ా�� ����ా ��ాస ధృ�కరణ
ప��� �� �� ం�� జతప�ా��.

��� 2. ఈ ��ట� ���ంద దరఖ�సు�  �ేయ� అభ�ర�� ల� ఆ �ల��  ��ౖ�క సం��మ అ���ా�� / �ల��  ��ౖ�క
సం��మ బ� ర��  నుం�� �గ��� ప��� లను �ా�� �ా�� ప��ే�క ��ట����లల� �� ం�� అట��  ప��� ల
ఆట����� �ా�ీలను దరఖ�సు� క� జతపర���. ఈ దరఖ�సు� ల� �ెలం�ాణ ��ౖ�క బ� ర��  ల�క
�ా���ే ������ �ేయబ��న �ార� ప�����ా� ర�. �ా���ే� �ర��క� అభ�ర�� ల� బదు� ల�ౖ
ఉం���.

��� 3. ��ౖన �����న� 1 నుం�� 4��ా ��న�త ��ట����లక� సంబం��ంచ� �ా���� ఈ ��జ���ష�
��కర�మ� వ���ంచదు.

��� 4. ��ౖన �����న� ��ా ధన�త క�మమ�ల� ఒ���క� ����� ఒ���క��� కంట� ఎక��వ
అభ�ర�� ల�న�ప�డ� అట��  అభ�ర�� ల ఎo�ిక TS POLYCET – 2022 �ా�ంక�ను బట��
ఉంట�ం��.
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8.  ��షన� ��డ� �ా��� (ఎ�.�ి.�ి) ��ట� నుం�� ఎం�ిక

��ా ��న�త  1: అభ�ర�� ల� య�� ���ి�వ� ల�ంట� అంత�ా� �య �� ట�లల� �ాల�� �, ఎ�.�ి.�ి. ల� ‘�ి’
స����ి��� క���య�ం���.

��ా ��న�త  2: అభ�ర�� ల� జ��య �ా� � �� ట�ల�ౖనట�వంట� ����ల� జ���� గణతంత� ����త�వ ప���ే��
�ాట� ఎ�.�ి.�ి.ల� �ి,�,ఎ స����ి��ట� ను క���య�ం���.

��ా ��న�త  3: అభ�ర�� ల� �ాష� � �ా� � �� ట�లల� �ాల�� � య�ం�� ఎ�.�ి.�ి.ల� �ి,�,ఎ స����ి��ట� ను
క���య�ం���.

��ా ��న�త  4: ఎ�.�ి.�ి.ల� �ి, �, ఎ స����ి��ట�� క��� య�న��ార�.

��� :    ��ౖన �����న� ��ా ధన�త ��ట����లల� ఒ���క� ����� ఒక��కన� ఎక��వ మం��
అభ�ర�� ల�న�ప�డ�, TS POLYCET – 2022 �ా�ంక�ను ఆ��రం�ా �సు��� ఎం�ిక
�ే�ా� ర�.

9. ���డల� ��ట� నుం�� ఎం�ిక:

�ెలం�ాణ G.O.Ms. No. 02, dt: 22-09-2020 Department of Youth Advancement,
Tourism and Culture (Sports), Government  of Telangana ప��ారం భ��� �ేయబడ�ను.

���: 1 ఈ ��ట���� ���ంద ప���శం �� ంద���� అభ�ర�� ల� �ా�� అర�తక� సంబం��ం�న ధృ�కరణ
ప��� లను జతపర���.

���: 2 ��ౖన �����న� ��ా ధన�త ��ట����లల� ఒ���క� ����� ఒక��కన� ఎక��వ మం��
అభ�ర�� ల�న�ప�డ�, TS POLYCET – 2022 �ా�ంక�ను ఆ��రం�ా �సు��� ఎం�ిక
�ే�ా� ర�.

10. �ీ�ల� :-

�ా�ట����� లల� ప����ార�త  �� ం��న �ార� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ీ�ల� �ె��ం���.
�శ�����లయ  ఫం� :

1. ట��ష� �ీ�                 ర�. 480/- ���ష�ర�క� ఒక�ా��
2. ప���శర�సుమ�               ర�. 150/- (�దట� సంవత�రమ� మ�త���)
3. ప���� �ీ� ర�. 260/- ���ష�ర�క�  ఒక�ా��
4. బ���  స����ి���              ర�. 140/-
5. �ాండ�� స����ి���             ర�. 140/-
6. బ� న��ౖ� స����ి���            ర�. 140/-
7. ����� మ� �ా� స����ి���  ��త�ం  ���ష�ర�క� 240/- ర��ాయల ��ప��న �వ�� ��ండ�

���ష�ర�క� �ాను �త�ం ర�. 480/- ���ష�ర�క� �ీ��� వసూల��ే�ా� ర�.
8. ��ౖద� ర�సుమ� ర�. 260/- ���ష�ర�క�  ఒక�ా��
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9. ������� ప�వర�న మ��య� క�మ��ణ �బంధనల ప�స�కమ� ర�. 120/-

�శ�����లయ  ఇతర ఫం� :

1. ప��గ�ాల ధ�ావత��   ర�. 250/- �ా�ట����� వ��� ��ట��  సమయంల� �ాపసు
�వ�బడ�ను

2. గ�ం��లయ ధ�ావత��   ర�.  210/- �ా�ట����� వ��� ��ట��  సమయంల� �ాపసు �వ�బడ�ను
3. ఆటల �ీ� ర�. 230/- (���ష�ర�క� ఒక�ా��)
4. ������� �ార�క�మ�ల� ర�.740/- (సంవత�రమ�నక�)
5. ప���లక� సంబం��ం�న ర�.210/- (���ష�ర�క� ఒక�ా��)
6. ����ర�� ల సం��మ ��� ర�.290/- (ప���శ సమయంల� మ�త���)
7. �ాత ����ర�� ల ��� ర�.640/- ���� �వ�� ���ష�ర��� కట�వల�ిన��
8. �మ� పథకమ� ర�. 890/- సంవత�రమ�నక� (�దట� ���ష�ర� �ీ��� క��ి)

�స�ల�  �ీ�ల� :

�ా�ట����� లల� ప����ార�త �� ం��న �ార� �స�ల� ��త�ం ఈ ���ం�� �ధం�ా �ీ�ల� �ె��ంచవలయ�ను.

9. �స�ల� వస� ర�.5240/-  (�ేర�నప��డ� మ�త���) ధ�ావత��
10. ��జనమ�నక� ర�.5240/- (�ేర�నప��డ� మ�త���) ధ�ావత��
11. �స�ల� �ిబ�ం�� ఖర��ల� వ����ా ర�.410/-  ��ల��క ప�ా�యమ�
12. గ�� అ�ె�  ర�.810/- (���ష�ర�క� ఒక�ా��)

మ�ఖ�గమ�క: �స�� ��� �ల��  ప����ల క�మమ� తప�క�ం�� �ె��ంచవలయ�ను.

11. ��ర�� �ాలప���� :

* ��ర�� ��ండ� సంవత�రమ�ల�ండ�ను, ప�� సంవత�రంల� ��ండ� ���స�ర��  ఉండ�ను.
* చదవవల�ిన ��ర��ల�, �ిలబసు, �బంధనల� �శ�����లయమ� �క� అకడ�� ����ల�

�ర��ం�న �ధం�ా ఉంట��.

12. ఈ ���� చదువ� �త�ం �ెల�గ� మ�ధ�మంల� ఉంట�ం��.

13. �స�ల� వస�

ఈ ��ర��ల� ప���శమ� �� ం��న �ార� ఎక��ై�ే �స�ల� వస� కల�ో  అక�డ తప��స���ా �స�ల�ల�
ఉండవల�ను. బయట వ�ండదల�నట���ే �ి����ా� �ా�� వద�  మ�ందు�ా అనుమ� �� ం���.

14. జతపరచవల�ిన ధృవ పత�మ�ల�
ప�మ�ల నకల� ప�త�లను జతప��శం ��రక� ఆ� ల�ౖ� దరఖ�సు�  �ేయ��ార� తమ దరఖ�సు� క� ఈ
��గ�వ �ెల�పబ��న ధృవ పత��ా��.
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i) TS POLYCET 2022ల� �� ం��న Hall Ticket మ��య� Rank Card.
ii) దృ�క��ంచబ��న పదవతరగ� �ా� స����ి��� (���� / మ�ర��ల దృ�కరణ పత�ం) �ా�, �����

సమ�న���న ప���ల��  ఉ�ర�త ధృవపత�మ�లను �ా� �ాట� ప�త�లను �ా� జతప�ా��.
iii) ��నకబ��న తరగత�ల�, ఎ�.�ి., ఎ�.ట�. లక� �ెం��న �ా����ే, అందుక� సంబం��ం�న �ామ�క

�ా� � ధృ�కరణ పత�ం ��ఖల� �ేయ��. ఆ���కం�ా బల��న వ�ా� ��� �ెం��న �ార� EWS ధృ�కరణ
పత�ం ��ఖల� �ేయ��. ఈ ��ట�ల ���ంద అ���షను� �� ం��న�ా���, తత�ంబం��త ప�భ�త� �ై��క����
�ార� ధృ�క��ం�ే వరక� ఆయ� అభ�ర�� ల �ామ�క �ా� �� ������కం�ా ప��గణ��ా� ర�.

iv) బ� న��ౖ� స��� స����ి���
గమ�క : గ����ంప� �� ం��న ���� సంస�ల� �రవ��కం�ా అధ�యనం �ే�ిన ����ర�� ల� ఆయ�
సంబం��త ���� సంస�ల అ��పత�ల నుం�� జ��� �ేయబ��న ధృ�కరణ ప��� ��� జతప�ా��.
పదవతరగ� �ా� స����ి��� �ా� ����� సమ�న���న ప���ల� ఉ�ర�త ధృవపత�మ�.

v) పదవ తరగ� చ���న �ాఠ�ాల నుం�� బ��� పత�ం (Transfer Certificate)
vi) �ా� �ణ ��ా ంతం నుం�� వ��నట��  ధృవపత�ం (�ారం - A)
vii) ఒక �ా� �� �� ��ౖ� �� ట�
viii) �ా����క���న ప��బంధకమ� కల�ా����ే (PH) ఆ ధృ�కరణ పత�ం
ix) ఎ�� స���� ��� / స���� ��� అ�నట���ే  ఆ ధృ�కరణ పత�ం (�ారం -5/6 )
x) ఎ�.�ి.�ి. ల� �ాల�� ంట� ఆ ధృ�కరణ పత�ం
xi) ���డలల� �ాల�� ంట� ఆ ధృ�కరణ పత�ం (�ాష� � / జ��య  / అంత�ా� �య �ా� � మ�త���)
xii) SBI Collect ����ా �ె��ం�న అ�ి� ��ష� ర�సుమ� �ా�ీ.

* అ���ష� ��� ఎం�ిక �ేయబ��న అభ�ర�� ల� అ���ష� సమయంల� ఈ ���ం�� ఒ���న� ధృవ ప��� లను
��ఖల� �ేయ��.

A. �ెలం�ాణ� �ా���� 2022ల� �� ం��న Hall Ticket మ��య� Rank Card.
B. చ���న సూ�� నుం�� ధృ�కరణ పత�ం
C. పదవ తరగ� చ���న సూ��  నుం�� బ��� పత�ం (Transfer Certificate)
D. బ� ర��  ఆ� ��కండ�� ఎడ����ష� (S.S.C.) ల��� ����� సమ�న���న �ార� జ��� �ే�ిన ���� /

మ�ర��ల పత�ం
E. అభ�ర�� ల� �.�ి., ఎ�.�ి., ఎ�.ట�. ల�క EWS తరగత�లక� �ెం��న �ా����ే ఆయ� �ామ��క

�ా� ��� సంబం��ం�న ధృ�కరణ పత�ం.
F. �ా����క���న ప��బంధకమ� (PH) కల�ా����ే  ఆ ధృ�కరణ పత�ం.
G. ఎ�.�ి.�ి. ల� �ాల�� ంట� ఆ ధృ�కరణ పత�ం.
H. ���డలల� �ాల�� ంట� ఆ ధృ�కరణ పత�ం (�ల��  / �ాష� � / జ��య  / అంత�ా� �య �ా� � మ�త���)

(�ారం – 1 / 2 / 3 / 4)
I. �ా� �కత ధృ�కరణ పత�ం.
J. �ా� �ణ ��ా ంతం నుం�� వ��నట��  ధృవపత�ం (�ారం - A)
K. ఎ�� స���� ��� / స���� ��� ధృ�కరణ పత�ం (�ారం -5/6 )
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15. ధరఖ�సు� �ారంను �శ�����లయం ��� ��ౖ� (http://tsvu.nic.in) నుం�� �ౌ� ల�� �ేసు���
ప���ం�న �ారం�� �ాట� ��ౖన �����న� ధృవ ప��� ల�� . ర�. 700/- (జనర� ��ట���� మ��య�
ఇతర�ల�), ర�. 350/- (ఎ�.�ి., ఎ�.ట�. మ��య� అంగ��ౖకల�ం క���న అభ�ర�� ల�) అ�ి� ��షను
�ీ� SBI Collect ����ా ��ంద �ె��న �ధం�ా �ె��ం���. 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.

16. అభ���� �ీ� �ె��ం�న తర��ాత, SBI Collect ����ా �ీ� �ె��ం�న �ా�ీ� మ��య� SBI Collect
Reference Number తప��స���ా అ�ి� ��షను ల�పల �ంపవలయ�ను. �ంప� ఎడల అ�ి� ��షను
�ీ�క��ంచబడదు.

17. అవసర���న ధృ�కరణ ప��� లను జతపరచ� ఎడల ధరఖ�సు� �ా�ాల� ��ాక��ంచబడ�ను.

18. అ�� అ���షను� ������కం�ా ప��గణ�ం�, తదుప�� ప���లన �ే�ా� ర�. ఏ సమయంల���ౖ��
అభ�ర�� ల త��తండ�� ల� / సంర�క�డ� ఇ��న సమ���రం స�� అ�న�� �ాద� �ా� ల�క స���ా�
సమ���రం అ�, �బంధనలక� వ����కం�ా ఉన� ఎడల �ెల�ద� �ర��ం�నట���ే అట��
����ర�� ల అ���షను�  రదు�  �ే�ా� ర�.

19. �ా���ం� (��ట� ����ర�� లను అవమ��ంచడం, ����ంచడం వ����ా) ��రమ�, ���దమ�, �����
�ాల���న �ార� ���ర�� లగ�దుర�. ��ణ సంస� నుం�� �������� �����ంచడమ� �ా�,
������కమ��ా సంస� నుం�� �ా�, తరగత�ల నుం�� పం�ి��య�ట ల�క ప�� � ఆ�ాల��� క���న
జ��మ��� �ా� ఉండ�ను. �ా�ల� �ి�, ఇతర వసత�ల� జ����ేయక�ండ�ట, ఏ�ై�� సంఘటనల�
�ాల�� న�వ�క�� వడం, ప���� ఫ�తమ�ల� �ల�ప�ట, �స�ల� నుం�� �ా�, ������కం�ా �ా�,
�ాశ�తమ��ా �ా� ���దమ� వంట� ��ల� క��� ఉంట��.

20. ప�కటన (��ట�సు) ఇవ�క�ం�� �బంధనల�, �ీట��  మ�ర�డం, రదు� �ే�� అ���ారం
�శ�����లయ���� ఉం��.

21. ప�సు� తం వరంగ� �ల��  మ�మ�నూర� ఉ��� క���ాల, ఏ�ే� ��ా ం����� మ���� అవ�ాశం ఉం��.

22. ����� మ� ప���� �ే�ిన ����ర�� లక� ఉ�ో ��ావ�ా�ాల� క��ంచటంల� ఈ �శ�����లయం ఎల�ంట�
�� ఇవ�దు.

23. ప���ౖద� ����� మ� చ���న ����ర�� ల� ��ర��ా బ���ల� ఆ� ��టర��� ��ౖ�� ���� చదవ�����
అర�� ల� �ార� �ా� �ెలం�ాణ ప�భ�త�ం 2022-23 సంవత�రం నుం�� �ా�ట����� ల� ఉ�ర�� ల�ౖన
����ర�� లక� B.A / B.Com / BBA ����� �� � �ా� మ�ల� Degree online services, Telangana
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(DOST) ����ా అ���షన� క� అనుమ�ం��ర�. (G.O.Rt.No. 113, Dt: 15-07-2022. Higher
Education (CE) department, Government of Telangana).

24. �ెలం�ాణ ప�భ�త�ం ఇ��న G.O. ల� ప��ారం ఎం�ిక ప����య జర�పబడ�ను.

����ా� � ర�
ఎ�.ట�.  ���� �ావ�
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