
దోస్్త (DOST) తెలంగాణ 2020 ప్రకటన 

ఇంటర్మీడియట్ పబి్లక్ పర్మక్షలు, 2020లో ఉతీ్తర్ణు ల ైన విద్యార్ణు లందర్ికీ అభినందనలు. 2020-21 విద్యా 
సంవత్సర్ంలో, ఉననత్ విద్యాజీవిత్ంలో అడుగిడుత్ునన మీకు DOST (డిగమీ ఆన ల ైన సర్మీసెస్, తెలంగాణ) 
ఆన ల ైన ప్ాి ట్ ఫాం స్ాీగత్ం పలుకుననద్ి. బ్ల.ఏ.,బ్లయససస, బ్లకాం, బ్లబ్లఏ, బ్లససఏ, బ్లబ్లఎం కోర్ణసలలో చేర్డయనిక ి
DOST సహకర్ిస్ీ ంద్ి. 

ర్ాష్్టరంలోని ఏ విశ్ీవిద్యాలయంలోన ైనయ (ఉస్ాీనియా, కాకత్తయ, తెలంగాణ, ప్ాలమూర్, మహాతయీ 
గాంధ,ీ శాత్వాహన విశ్ీవిద్యాలయాలు) డిగమీ కోర్ణసలోి  పరవేశానికి DOST ససంగిల్ విండో  (DOST వ బ సెైట్ 
https://dost.cgg.gov.in) ద్యీర్ా సేవలన్ అంద్ిస్ీ ంద్ి. పరవేశ్ పరకిీయ చయలా స్లభం. ఇద్ి విద్యార్ిు 
అన్కూల సేవాపరకీియ.  విద్యారి్ునీ విద్యార్ణు లు ఎవరి్ సహాయం లేకుండయ సీయంగా త్మ డిగమీ అడిీష్టన 
పరకిీయన్ పూరీి్చేస్కోవచ్్ు. విద్యార్ణు లు వ బ సెైట్ న్ సందర్ిశంచి, త్మ ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్ నంబర్ 
ద్యీర్ా లాగిన అవీడం ద్యీర్ా త్న పేర్ణ నమోద్ చేస్కోవాలి. 

అంద్కోసం ఈ కిీంద్ి దశ్లన్ అన్సర్ించయలి.  

➢ DOST-2020 డిగరీ అడిిషన్ ప్రవేశ ప్రక్రీయ  

విదయార్థి ఇప్పటికే్ మొబ ైల్ నంబర్ ను  ఆధయర్ నంబర్ ను లంక్ చేసి ఉంటే, నేరుగా తమ మొబ ైల్ క్ర వచ్చిన OTP 

దయార్ా DOST వెబ స ైట లో నమోదు చేసుక్ోవచ్ుి. 

ఒకవేళ, విదయార్థి ఆధయర్ నంబర్ మొబ ైల్ నంబర్ తో అనుసంధయనంచ్నట్లై తే, 

➢ విదయార్థి/విదయార్థిన  లేదయ వార్థ తలైదండ్రర ల మొబ ైల్ నంబర్ ను విదయార్థి ఆధయర్ తో లంక్ చయేాల. 

➢ T App Folio మొబ ైల్ యాప్ ఆధయర్థత ఫో టో ప్రా మాణీకరణ దయార్ా విదయారుి లు DOST లో 
నమోదు చేసుక్ోవచ్ుి 

➢ DOSTలో నమోదు క్ోసం విదయారుి లు DOST హెల్ప ల ైన్ స ంటర్ (HLC) లేదయ మీ సేవా స ంటర్ ను 
సందర్థశంచ్వచ్ుి. 

➢ విద్యార్ణు లు ఏద్ెైనయ HLCని సందర్ిశంచినట్లి తే వారి్కి సర్ెైన మార్గనిర్దేశ్ం చేయబడుత్ుంద్ి 



ర్థజిసేర ేషన్ ర్ణస్ము 200 / - చెలిించ్డం ద్యీర్ా DOSTలో ర్ిజిసే్ రష్టన పూరీ్వుత్ుంద్ి. త్ద్పర్ి వార్ణ DOST ID 

ప్ ంద్తయర్ణ.  

➢ ర్ిజిసే్ రష్టన త్ర్ణవాత్ విద్యార్ణు లకు DOST ID మర్ియు PIN లభిస్ీ ంద్ి. పరవేశ్ పరకిీయ ముగిసే 
వర్కు విద్యార్ణు లు త్మ DOST ID మర్ియు PIN ని జాగీతీ్గా మర్ియు గోపాంగా ఉంచయలి. 

➢ దర్ఖాస్ీ  ఫార్ం తెర్వడయనికి విద్యార్ణు లు DOST ID మర్ియు PIN / password ఉపయోగించి 
లాగిన అవాీలి. 

➢ వార్ణ త్పపనిసర్ిగా దర్ఖాస్ీ  ఫార్ం అవసర్మ ైన అనిన సర్ెైన వివర్ాలతో నింప్ాలి (ఒకకస్ార్ి 
వివర్ాలు సమర్ిపంచిన త్ర్ాీత్ ద్యనిని సవర్ించ్లేము). 

➢ అటు పసమీట విద్యార్ణు లు త్మకు నచిున కాలేజీలన్/కోర్ణసలన్ ప్రా ధయనాత్ కీమంలో   
ఎంచ్్కోవడం కోసం వ బ ఎంపసకలన్ ఉపయోగించయలి (కాలేజీ మర్ియు కోర్ణస 
ప్రా ధయనాత్లన్ ఇచేుటపుపడు జాగీతీ్గా ఉండయలి, ఎంద్కంటే ఎంపసకలలో పేర్కకనన 
ప్రా ధయనాత్లకు అన్గుణంగా సీటుి  కదటాయంచ్బడతయయ). 

➢ విద్యార్ణు లు త్మ ఎంపసకలన్ గోపాంగా ఉంచ్డయనికి త్మ DOST ID/PIN/Passwordన్ 
ఎవర్ితోనూ పంచ్్కోర్ాద్. 

➢ వ బ ఎంపసకలన్ ఉపయోగించిన విద్యార్ణు లకు సీటి కదటాయంపు జర్ణగుత్ుంద్ి. 

➢ అమలులో ఉనన మ ర్ిట్ మర్ియు ర్ిజర్దీష్టని ఆధయర్ంగా సీటుి  కదటాయంచ్బడతయయ. 

➢ కెటాయంచిన సీటుతో విద్యార్ణు లు సంత్ృపసీ  చెంద్ితే, వార్ణ ఆన ల ైన సెల్్ ర్ిపో్ ర్ి్ంగ్ ద్యీర్ా 
సీటున్ ధృవీకరి్ంచయలి మర్ియు కిీంద పేర్కకనన చెలిింపు పరకార్ం అవసర్మ ైన నిర్ాా ర్ణ 
ర్ణస్మున్ ఆన ల ైన లో చెలిించయలి. 

➢ ఆన ల ైన సెల్్ ర్ిపో్ ర్ి్ంగ్ ద్యీర్ా త్మ సీటున్ (ఏ దశ్లోన ైనయ) ధృవీకరి్ంచే విద్యార్ణు లు 
20.08.2020 న్ండి 24.08.2020 వర్కు వాకిీగత్ంగా కదటాయంచిన కళాశాలన్ సందర్ిశంచి, 

ధృవపతయర లన్ పసరనిసప్ాల్ కు సమర్ిపంచయలి. మర్ియు కళాశాల ర్ణస్ం చెలిించయలి అపుపడే మీ 
సీటు ధృవీకర్ించ్బడుత్ుంద్ి. 



➢ ప్ ంద్ిన సీటుతో విద్యారి్ు సంత్ృపసీ  చెందకపో్ తే, త్మ సీటు ర్ిజర్దీష్టన కోసం ర్ణస్ము 
(ఆన ల ైన చెలిింపు) చలిెించి త్ర్ణవాత్, ర్ెండవ మర్ియు మూడవ దశ్లలో మర్ోస్ారి్ వ బ 
ఎంపసకల కోసం వ ళ్ళవచ్్ు. 

సీటై ర్థజర్ేాషన్ ప్రక్రీయ మర్థయు ఫీజు ర్రయంబర్స మ ంట 

➢ ర్ిజర్దీష్టని కింద సీటి కదటాయంపు కోసం తెలంగాణ పరభుత్ీం జార్మ చేససన మీసేవా కుల ధృవీకర్ణ 
పత్రం (ససఎన డి నంబర్ మర్ియు ఉప కులంతో) నమోద్ చేయడం త్పపనిసర్ి. 

➢ 01.04.2019 న లేద్య త్ర్ణవాత్ త్తస్కునన ఆద్యయ ధృవీకర్ణ పత్రం (DOST 2020 కి మాత్రమే 
చెలుి త్ుంద్ి), N.C.C. సర్ి్ఫసకదట్, అదనపు కర్ికుాలర్ యాకి్విటీస్ సర్ి్ఫసకదట్, శార్మర్కంగా ఛయల ంజ్్డ 
సర్ి్ఫసకదట్, CAP (స్ాయుధ ససబబంద్ి పసలిలు) సర్ి్ఫసకదట్ అప లోడ్ చేయాలి. 

చెలైంప్ు ప్రక్రీయ  

➢ DOST-2020 లో DOST ర్ిజిసే్ రష్టన ఫీజు, సీట్ రి్జర్దీష్టన ఫీజు మొదల ైనవి చెలిించ్డయనికి 
పరస్ీ త్మునన మూడు చెలిింపు గదట్ వేలు, బ్లల్-డెస్క, అటామ్ మర్ియు టి-వాల ట్ (ఆన ల ైన ఫీజు 
చెలిించేటపుపడు టి-వాల ట్ విద్యార్ణు ల న్ండి ఎటువంటి కమీష్టన వసూలు చేయద్)లో ఏద్ెైనయ 
ఒకద్యనిని వినియోగించ్వచ్్ు. 

➢ పరభుత్ీ మర్ియు విశ్ీవిద్యాలయ కళాశాలలలోి  సీటు కదటాయంపు ప్ ంద్ి, ePass ఫీజు 
ర్మయంబర్స మ ంట్ కు అర్హత్ ఉనన విద్యార్ణు లు ఆన ల ైన సెల్్ ర్ిపో్ ర్ి్ంగ్ కోసం ఎటువంటి మొతయీ నిన 
చెలిించయలిసన అవసర్ం లేద్. 

➢ పెైవైేట్ కళాశాలలలోి  ససటు కదటాయంపు ప్ ంద్ి ePass ఫీజు ర్మయంబర్స మ ంట్ కు అర్హత్ ఉనన 
విద్యార్ణు లు ఆన ల ైన సెల్్ రి్పో్ ర్ి్ంగ్ కోసం ర్ూ .500 / - చెలిించయలి. 

➢ ప్ర భుత్వ/ విశ్వవిద్యాలయ/ ప్ర ైవేట్  కళాశాలలో సీట్ కేటాయింపు పింది మరియు ePass కాలేజీ ఫీజు 
ర్మయంబర్స మ ంట్ కు అర్హత్ లేని విద్యార్ణు లు ఆన ల ైన సెల్్ రి్ప్ో ర్ి్ంగ్ కోసం ర్ూ.1000/- చలిెించయలి. 

దోస్్త సేవ కేందా్రలు  

మొతీ్ంగా, 60 హెల్ప ల ైన సెంటర్ణి  స్ాు పసంచ్బడయ్ య. 

➢ ర్ాష్టా్ ర  సేవ కేింద్ర ము  - 1  



➢  విశ్ీవిద్యాలయ సేవ కేింద్యర లు  - 6  

➢ జిలాి  సేవ కేింద్యర లు  - 33  

➢ కళాశాల/ ప్రా ంత్తయ సేవ కేింద్యర లు   - 20  

➢ విద్యార్ణు లు DOST లో నమోద్ చేస్కోవడయనికి, ఆధయర్ నంబర్ యొకక ఏద్ెైనయ అసమత్ులాత్న్ 
సర్ిద్ిదేడయనికి, సర్ి్ఫసకదటిన్ త్పుపగా అప లోడ్ చేయకుండయ సర్ిచేయడయనికి హెల్ప ల ైన సెంటర్ణి  

సహాయం చేస్ాీ య 

DOST-2020 లో క్ొత్ ఫీచ్రుై  

COVID-19 నేపథ్ాంలో విద్యార్ణు ల భార్ానినత్గిగంచ్డయనికి అదనపు సేవలు ర్ూప్ ంద్ించ్బడయ్ య. 

➢ టిఎస్ యాప ఫో లియోలో ర్ియల్ ట్ైమ్ డిజిటల్ ఫేస్ ర్ికగినష్టన ఉపయోగించి ర్ిజిసే్ రష్టన కోసం 
అదనపు ఛయన ల్ పర్ిచ్యం, ఇద్ి అభార్ణు ల వాకీిగత్ మొబ ైల్ లో డౌన లోడ్ చేస్కోవచ్్ు. (ఈ సేవ 
TSBIE న్ండి ఉతీ్తర్ణు ల ైన విద్యార్ణు లకు మాత్రమే వర్ిీస్ీ ంద్ి). 

➢ అభార్ిు త్పపనిసర్ిగా DOST ID సేవన్ కలిగి ఉనన TS App Folio ని ఇన స్ా్ ల్ చేస్కోవాలి. 

➢ విద్యారి్ు హాల్ టికెట్ (TSBIE), పుటి్న తేద్ీ, ఆధయర్ నంబర్, మొబ ైల్ నంబర్ న్ నమోద్ చేయాలి. 

➢ హాల్ టికెట్, పుటి్న తేద్ీ, ఆధయర్ మర్ియు మొబ ైల్ న ంబర్ణి , ఇత్ర్ వివర్ాలు (అభార్ిు పేర్ణ, త్ండిర 
పేర్ణ, త్లిి పేర్ణ, లింగం, అభారి్ు ఫో టోగాీ ఫ్) ధృవీకర్ణతో తిర్ిగి TS App Folio దర్ఖాస్ీ కు తిర్ిగి 
వ ళాీ ర్ణ  

➢ TSBIEలో లభించే విద్యారి్ు చిత్రంతో పరత్ాక్ష ఛయయాచిత్రం (selfie) సర్ిపో్ యనటుి  ధృవీకర్ణ 
అయత,ే DOST ID సమాచయర్ం ఇవీబడుత్ుంద్ి. 

➢ విద్యార్ణు లకు SMS మర్ియు App ద్యీర్ా  DOST ID మర్ియు PIN సమాచయర్ం ఇవీబడుత్ుంద్ి. 

➢ విద్యార్ిు DOST ఆన ల ైన వ బ పో్ ర్్ల్ లో ర్ిజిసే్ రష్టన మర్ియు వ బ ఎంపసకలన్ ఉపయోగించ్్కునే 
త్ద్పర్ి పరకిీయ కోసం వ ళ్ళవచ్్ు. 

 విద్యార్ణు ల సమసాలు ఉంటే వాటిని పర్ిష్టకరి్ంచ్డయనికి ఆన ల ైన గమీవ నస ససస్మ్ పరి్చ్యం 

DOST తో అన్సంధయనించ్బడిన వాటాసప చయట్ బాట్ (ఆటో రె్స్ాపండర్) స్ౌకర్ాం. 



* మీ పర్ిచ్యాల జాబ్లతయకు 7901002200న్ జోడించ్ండి.  

* వాటాసప తెర్ిచి పైె న ంబర్ కు ‘Hi’ అని పంపండి.  

* మీర్ణ మా DOST-2020 మ నూన్ ప్ ంద్తయర్ణ 

* ఇద్ే ఖాతయ OTP లు, హెచ్ుర్ికలు, పరచయర్ం మొదల ైనవి పంపడయనికి ఉపయోగించ్బడుత్ుంద్ి. 

 

DOST-2020 ఇత్ర్ స్ామాజిక మాధామాల పేజీలు 

 * Facebook: https://www.facebook.com/dost.telangana  

*Twitter: https://twitter.com/dost_telangana 

*DOST YouTube ఛయన ల్ లో అనిన DOST సంబంధిత్ వీడియోలు మర్ియు FAQ వీడియోలతో 
సహాయకార్ిగా  ఉంటాయ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/dost_telangana


దోస్్త (DOST) తెలంగాణ 2020 ప్రకటన 
 

తెలంగాణ ర్ాషర ే ఉననత విదయా మండ్ల 

మాసాబ ట్ాంక్, హెైదర్ాబ్ద్ 

 

తెలంగాణ ర్ాషర ేంలోన 2020-21 విదయా సంవతసర్ానక్ర డిగర ీప్రవేశాల ప్రకటన 

Degree Online Services, Telangana (DOST) 2020 

 

     తెలంగాణ ర్ాష్్టరంలోని 2020-21 విద్యా సంవత్సర్ానికి ఉస్ాీనియా, కాకత్తయ, తెలంగాణ, 

ప్ాలమూర్ణ, మహాతయీ గాంధీ, శాత్వాహన విశ్ీవిద్యాలయాల పర్ిధిలోని వివిధ కళాశాలలోి  
B.A./B.Sc./B.Com./B.Com.(Voc)/B.Com.(Hons)/BSW/BBA/BBM/BCA కోర్ణసలలో 
పరవేశాల నిమితీ్ం ద్ో సీ్ (DOST) తెలంగాణ 2020 ద్యీర్ా ఆన ల ైన దర్ఖాస్ీ లన్ 
ఆహాీనిస్ీ నయనము. 
      తెలంగాణ ర్ాష్్టర ఇంటర్మీడియట్ బో ర్ణ్  మర్ియు ఇత్ర్ ర్ాష్టా్ ర ల/బో ర్ణ్  న్ండి సమాన 
గుర్ిీంపు కలిగిన పర్మక్షలలో ఉతీ్తర్ణు ల ైన విద్యార్ణు లు దర్ఖాస్ీ  చేస్కోవటానికి అర్ణహ లు.    
      ఒకటి/ఎకుకవ విశ్ీవిద్యాలయాలోి  అనిన కళాశాలలు/కోర్ణసలలో పరవేశానికి నమోద్ 
చేస్కోవటానికి ఒకకస్ారి్ చెలిింపు ర్ణస్ము ర్ూ.200/-కెీడిట్ కార్ణ్ /డెబ్లట్ కార్ణ్ /న ట్ బాాంకింగ్ 
/టి-వాల ట్ ద్యీర్ా చెలిించ్వచ్్ు. ఇత్ర్ వివర్ాల కోసం ద్ో సీ్ వ బ సెైట్ న్ సందర్ిశంచ్ండి,  
http://dost.cgg.gov.in 

 

S.No Details Dates 

1 పరకటన 22.06.2020 

2 ఫేజ్డ-I ర్ిజిసే్ రష్టన ( ర్ూ.200/- ర్ణస్ముతో) 01.07.2020 to 14.07.2020 

3 వ బ ఎంపసకలు 06.07.2020 to 15.07.2020 

4 
 

పరతేాక వర్గ  విద్యార్ణు ల సర్ి్ఫసకెటి ధృవీకర్ణ 

i. 13.07.2020 – PH/ CAP 

ii.14.07.2020 - NCC/ 

Extra 

Curricular Activities 

(అనిన విశ్ీవిద్యాలయ 
హెల్ప ల ైన కదంద్యర లలో 
ఉదయం 10:00 న్ండి 
స్ాయంత్రం 4:00 వర్కు) 

5 ఫేజ్డ-I సీటి కదటాయంపు 
 

22.07.2020 

http://dost.cgg.gov.in/


6 

విద్యార్ణు లచే ఆన ల ైన సెల్్ ర్ిపో్ ర్ి్ంగ్ (కళాశాల ఫీజు 
/ సీటు రి్జర్దీష్టన ఫీజు ఆన ల ైన చెలిింపు ద్యీర్ా) 
(అవసర్మ ైన విద్యార్ణు లకు) 

23.07.2020 to 27.07.2020 

7 ఫేజ్డ-II ర్ిజిసే్ రష్టన (ర్ూ.400/- ర్ణస్ముతో) 23.07.2020 to 29.07.2020 

8 ఫేజ్డ-II వ బ ఎంపసకలు 23.07.2020 to 30.07.2020 

9 

ఫేజ్డ-II  

పరతేాక వర్గ  విద్యార్ణు ల సర్ి్ఫసకెటి ధృవీకర్ణ 

i. 29.07.2020 - 

PH/CAP/NCC/Extra 

Curricular Activities  

(అనిన విశ్ీవిద్యాలయ 
హెల్ప ల ైన కదంద్యర లలో 
ఉదయం 10:00 న్ండి 
స్ాయంత్రం 4:00 వర్కు) 

10 ఫేజ్డ-II సీటి కదటాయంపు 07.08.2020 

11 

విద్యార్ణు లచే ఆన ల ైన సెల్్ ర్ిపో్ ర్ి్ంగ్ (కళాశాల ఫీజు 
/ సీటు రి్జర్దీష్టన ఫీజు ఆన ల ైన చెలిింపు ద్యీర్ా) 
(అవసర్మ ైన విద్యార్ణు లకు) 

08.08.2020 to 12.08.2020 

12 ఫేజ్డ-III ర్ిజిసే్ రష్టన (ర్ూ.400/- ర్ణస్ముతో) 08.08.2020 to 13.08.2020 

13 ఫేజ్డ-III వ బ ఎంపసకలు 08.08.2020 to 14.08.2020 

14 

ఫేజ్డ-III 

పరతేాక వర్గ  విద్యార్ణు ల సర్ి్ఫసకెటి ధృవీకర్ణ 

i. 13.08.2020 - PH/ CAP/ 

NCC/ Extra Curricular 

Activities  

(అనిన విశ్ీవిద్యాలయ 
హెల్ప ల ైన కదంద్యర లలో 
ఉదయం 10:00 న్ండి 
స్ాయంత్రం 4:00 వర్కు) 

15 ఫేజ్డ-III సీటి కదటాయంపు 19.08.2020 

16 

విద్యార్ణు లచే ఆన ల ైన సెల్్ ర్ిపో్ ర్ి్ంగ్ (కళాశాల ఫీజు 
/ సీటు రి్జర్దీష్టన ఫీజు ఆన ల ైన చెలిింపు ద్యీర్ా) 
(అవసర్మ ైన విద్యార్ణు లకు) 

20.08.2020 to 21.08.2020 



17 

ఫేజ్డ- I, II & III లలో ఇపపటికద ఆన ల ైన లో (సెల్్ 
ర్ిపో్ ర్ి్ంగ్ ద్యీర్ా) త్మ సీటిన్ ధృవీకరి్ంచిన 
విద్యార్ణు లు కళాశాలలకు రి్పో్ ర్ి్ంగ్ చేయాలి 

20.08.2020 to 24.08.2020 

18 కళాశాలలో నూత్న విద్యార్ణు లకు ఓర్ియంటేష్టన 24.08.2020 to 31.08.2020 

19  సెమిస్ర్ -1 కాి స్ వర్క  ప్రా ర్ంభం 01.09.2020 

శీ్ర  నవీన్  మిటరల్ , ఐఏఎస్త                                                                 ప్రర . ఆర్. లంబ్దరర                                                                                                                                           
కమీషనర్, కళాశాల విదయాశాఖ                                                             కన్వానర్, దోస్్త                                                                                                                                                     
SPD, రూసా                                                                                 వెైస్త చెైరిన్, TSCHE                                                                                                                         

 

హెైదర్ాబ్ద్, 22.06.2020 


