
అన్ ల నై్ దరఖాస్తు  చేయడానిక ి
తప్పనిస్రిగా కావలసని వివరాలు. 

1. 10th మమేో ఇంటర్ ర ండవ స్ంవతసర హాల్ 
టకి ట్ న ంబర్. 

2. ఒక ఫో టో. 
3. కుల దతు వికరణ ప్తుము యొకక స్ంఖయ.  
4. ఆదాయ దతు వికరణ ప్తుము యొకక స్ంఖయ. 
5. ఆదార్ గురిుంప్ు స్ంఖయ.  

ముఖయగమనిక :  
ప  ైమీ వివరాలనత మీ ఇష్టం లేకుండా ఎవరకి ీ

ఇవవవదతు .మీరే స్వయంగా దరఖాస్తు  చసే్తకొనతట అతయంత 
ఆవశ్యకం. స్ందహేాలకు, వివరాలకు స్ంప్ుద ంచండ.ి  

9494362949 

జిలాా   స్ాా యి   
DOST HELP LINE CENTER  

 కలదత.  

 

అడిిష్న్ కొరక ై స్ంప్ుద ంచండి:  
Principal 

Dr. V. Chakrapani, M.Sc, Ph.D. 

9849558058 
 

9440418423, 7013978446, 

9703267391, 9440587441. 
 

**ఆన్ ల నై్ రజిిస్ట షే్న్ సవ్లు ఉచితం** 

అంద ంచ ేకోరససల వివరాలు 
   B.A                                       

   B.COM (CA)                        

   B.Sc ( M.P.C)                       

   B.Sc (M.P.Cs)             

   B.Sc  (B.Z.C)                        

ISO స్రిటఫకి ట్  

NCC విదాయరసా లతో పిునిసపాల్  

డజిిటల్ కాా స్ రూమ్  

ISO స్రిటఫిక ట్ మరియు NAAC  చే "B " గేేడు ప ంద న కళాశాల.   

Click Here 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDkn5dVaR1qKZ6ebNpkGcqP2Y-me4bz4O4pW2ERPaXmazWug/viewform


 
 
 అనిి అరహతలు , అనతభవజ్ఞు లు లు అయిన అధ్ాయప్క బ ందం. 
 విశాలమ నై కీేడా మ దైానం, స్తవిశాలమ నై తరగతి గదతలు. 
 జిలాా లో  NCC కలిగని ఏక కై ప్ుభుతవ డగిరే కళాశాల.  
 మంచిరాయల లో వరసువల్ కాా స్ రూమ్ కలిగని ఏక కై కళాశాల.  
 అనిి రకాల స్ౌకరాయలతో కూడని  ప్ుయోగ శాలలు , GYM (వ్ాయయామశాల) . 
 అనిి హంగులతో కూడిన AC కంప్ుయటర్ లాయబ్సస(50 కంప్యయటరసా ). 
  4 డిజిటల్ తరగతి గదతలు.  
 20000 ప్ుస్ుకాలు కలిగిన ల ైబురర, 20 కంప్ుయటరస లతో డజిిటల్ ల బైురర. 
 ఉనిత విదయకు స్ంబంధ్ ంచి  ప్ుతేయకమ నై  శ్దేు   తీస్తకోబడునత. 
 పో ట ిప్రిక్షలకు మరయిు  ఉదయయగాలకు స్ంబంధ్ ంచి  ఉచిత  తరగతుల నిరావహణ. 
 ENGLISH  లో స్ంభాష్ణా న పై్ుణాయలనత ప ంప ంద ంచత ప్ుతయయక తరగతుల నిరవహణ.  
 TSKC  దావరా పో టపీ్రరక్షలకు కావ్ాలిసన మ ళకువలు నరేపించబడునత.  
 విదాయరసా లలో భయానిి పో గొటిట  స్ జనాతికతనత, విజఞు నానిి  ప ంప ంద ంచ ేవిధంగా     Stu-

dent Seminars , Extension lectures మరయిు Field Trips నిరవహ ంచబడునత.         
 స ంటుల్ యునివరసిట ి లలో P.G కొరకు ఎంపకి అయిన విదాయరసా లకు 50000 నగదత 
పోు తాసహకం. 

 యునివరసిట ిస్ాా యిలో అతయధ్ క మారసకలు స్ాధ్ ంచిన విదాయరసా లకు ఒక లాప్ టాప్. 
 యునివరసిట ిస్ాా యిలో అదవేిదంగా జిలాా  స్ాా యిలో ఒక స్బజక్టట లో అతయధ్ కమారసకలు స్ాధ్ ంచిన 
విదాయరసా లకు 3000 నగదత పోు తాసహకం. (ఇవి కవేలం ప్ుభుతవ డగిరే కళాశాల విదాయరసా లకు మాతుమ)ే 

మా ప్ుతయేకతలు  

వ్ాయయమశాల లో విదాయరసా లు  

ల బైురర  

స్ాంస్క తిక కారయకేమాలు  

కీడేలలో నిమగిమయిన విదాయరసా లు  


