అందంచే కోరససల వివరాలు
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B.Sc ( M.P.C)
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B.Sc (B.Z.C)

అన్ ల న్
ై దరఖాస్తు చేయడానికి
తప్పనిస్రిగా కావలసిన వివరాలు.

1. 10th మేమో ఇంటర్ రండవ స్ంవతసర హాల్

టికట్ నంబర్.

ISO స్రిటఫక
ి ట్

2. ఒక ఫో టో.

3. కుల దతువికరణ ప్తుము యొకక స్ంఖయ.

4. ఆదాయ దతువికరణ ప్తుము యొకక స్ంఖయ.
ISO స్రిట ఫి క ట్ మరియు NAAC చే "B " గేే డు ప ంద న కళాశాల.

అడిిష్న్ కొరకై స్ంప్ుదంచండి:
NCC విదాయరసాలతో పిని
ు సపాల్

Principal
Dr. V. Chakrapani, M.Sc, Ph.D.
9849558058
9440418423, 7013978446,
9703267391, 9440587441.
**ఆన్ ల న్
ై రిజిస్టష్
ే న్ స్వలు ఉచితం**

డిజిటల్ కాాస్ రూమ్

Click Here

5. ఆదార్ గురిుంప్ు స్ంఖయ.

ముఖయగమనిక :

పై మీ వివరాలనత మీ ఇష్ట ం లేకుండా ఎవరికీ
ఇవవవదతు.మీరే స్వయంగా దరఖాస్తు చేస్తకొనతట అతయంత
ఆవశ్యకం. స్ందేహాలకు, వివరాలకు స్ంప్ుదంచండి.

9494362949
జిలాా స్ాాయి

DOST HELP LINE CENTER
కలదత.

మా ప్ుతయే కతలు



వ్ాయయమశాల లో విదాయరసాలు









లబ
ై ర
ు ర









అనిి అరహతలు , అనతభవజ్ఞులు లు అయిన అధ్ాయప్క బ ందం.
విశాలమన
ై కీేడా మద
ై ానం, స్తవిశాలమన
ై తరగతి గదతలు.
జిలాాలో NCC కలిగిన ఏకక
ై ప్ుభుతవ డిగేర కళాశాల.

మంచిరాయల లో వరసువల్ కాాస్ రూమ్ కలిగిన ఏకక
ై కళాశాల.

అనిి రకాల స్ౌకరాయలతో కూడిన ప్ుయోగ శాలలు , GYM (వ్ాయయామశాల) .
అనిి హంగులతో కూడిన AC కంప్ుయటర్ లాయబ్సస(50 కంప్యయటరసా).
4 డిజిటల్ తరగతి గదతలు.

20000 ప్ుస్ు కాలు కలిగిన ల ైబర
ు ,ర 20 కంప్ుయటరస లతో డిజిటల్ ల బ
ై ర
ు .ర
ఉనిత విదయకు స్ంబంధ్ంచి ప్ుతేయకమన
ై శ్ేదు తీస్తకోబడునత.

పో టి ప్రిక్షలకు మరియు ఉదయ యగాలకు స్ంబంధ్ంచి ఉచిత తరగతుల నిరావహణ.

ENGLISH లో స్ంభాష్ణా నప్
ై ుణాయలనత పంప ందంచత ప్ుతయయ క తరగతుల నిరవహణ.
TSKC దావరా పో టీప్రరక్షలకు కావ్ాలిసన మళకువలు నేరపి ంచబడునత.

విదాయరసాలలో భయానిి పో గొటిట స్ జనాతికతనత, విజఞునానిి పంప ందంచే విధంగా

Stu-

dent Seminars , Extension lectures మరియు Field Trips నిరవహంచబడునత.

స్ాంస్క తిక కారయకేమాలు


సంటుల్ యునివరిసటి లలో P.G కొరకు ఎంపిక అయిన విదాయరసాలకు 50000 నగదత
పో ు తాసహకం.

కీడ
ే లలో నిమగిమయిన విదాయరసాలు



యునివరిసటి స్ాాయిలో అతయధ్క మారసకలు స్ాధ్ంచిన విదాయరసాలకు ఒక లాప్ టాప్.



యునివరిసటి స్ాాయిలో అదేవిదంగా జిలాా స్ాాయిలో ఒక స్బజ క్టట లో అతయధ్కమారసకలు స్ాధ్ంచిన
విదాయరసాలకు 3000 నగదత పో ు తాసహకం.

(ఇవి కేవలం ప్ుభుతవ డిగేర కళాశాల విదాయరసాలకు మాతుమ)ే

