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దోస్్త (DOST) తెలంగాణ 2021 ప్రకటన 

 
తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలిలో జరిగిన్ సమావేశంలో ద్ో స్్త 2021-22 అడ్మిషన్ ప్రక్రియన్ు విడుదల 

చేశారు. ఈ సమావేశంలో మండలి ఛెైరిన్ ప్ర ర .ప్ాపి రెడ్మి , కళాశాల విద్యాశాఖ కమీషన్ర్ శ్రి న్వీన్ మిత్ల్ IAS, 
మండలి వ ైస్త ఛెైరిన్ & ద్ో స్్త కన్వీన్ర్ ప్ర ర .లింబాద్రర, మండలి వ ైస్త ఛెైరిన్ ప్ర ర .వ ంకట రమణ, మండలి సెకిె్టరీ 
శ్రినివాస రావు, Dr. ఘనశ్యామ్, శి్ర రవిచoదర, శి్ర విజయ రెడ్డి , Dr. వస ుంధర ప్ాలగొ న్యనరు.  

ఇంటరీిడ్మయట్ ప్బి్లక్ ప్రీక్షలు, 2021లో ఉత్్తరుు ల ైన్ విద్యారుు లందరికీ్ అభిన్ందన్లు. 2021-22 విద్యా 
సంవతసరంలో, ఉన్నత విద్యాజీవితంలో అడుగిడుతున్న మీకు DOST (డ్మగిీ ఆన్ ల ైన్ సరీీసెస్త, తెలంగాణ) 
ఆన్ ల ైన్ ప్ాి ట్ ఫాం స్ాీగతం ప్లుకున్నద్ర. బ్ల.ఏ.,బ్లయసిస, బ్లక్ాం, బ్లబ్లఏ, బ్లసిఏ, బ్లబ్లఎం క్ోరుసలలో చేరడ్యనిక్ర 
DOST సహకరిసు్ ంద్ర. 

రాష్రంలోని ఏ విశీవిద్యాలయంలోన్ ైన్య (ఉస్ాినియా, క్ాకత్తయ, తెలంగాణ, ప్ాలమూర్, మహాతయి 
గాంధీ, శాతవాహన్ విశీవిద్యాలయాలు) డ్మగిీ క్ోరుసలోి  ప్రవేశానిక్ర DOST సింగిల్ విండో్  (DOST వ బ సెైట్ 
https://dost.cgg.gov.in) ద్యీరా సేవలన్ు అంద్రసు్ ంద్ర. ప్రవేశ ప్రక్రియ చయలా సులభం. ఇద్ర విద్యారిు అన్ుకూల 
సేవాప్రక్రియ.  విద్యారిున్వ విద్యారుు లు ఎవరి సహాయం లేకుండ్య సీయంగా తమ డ్మగిీ అడ్మిషన్ ప్రక్రియన్ు 
ప్ూర్ిచేసుక్ోవచ్ుు. విద్యారుు లు వ బ సెైట్ న్ు సందరిశంచి, తమ ఇంటరీిడ్మయట్ హాల్ టికె్ట్ న్ంబర్ ద్యీరా లాగిన్ 
అవీడం ద్యీరా తన్ పేరు న్మోదు చేసుక్ోవాలి. 

గత  సంవతసరం న్ుండ్మ TSBTET వారు  DHMCT and D-Pharmacy  డ్మప్రి మా క్ోరుసలకు నిరీహ ంచే 
అడ్మిషన్ ప్రక్రియ కూడ్య  DOST ద్యీరాన్ే జరుగుతుంద్ర.  

అందుక్ోసం ఈ క్రింద్ర దశలన్ు అన్ుసరించయలి.  

➢ DOST-2021 డిగరీ అడిిషన్ ప్రవేశ ప్రక్రీయ  

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

దయార్ా DOST వెబ స ైట లో నమోదు చేసుక్ోవచుి. 

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

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



Page 2 of 7 

 

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

➢ విద్యారుు లు ఏద్ెైన్య HLCని సందరిశంచిన్ట్లి తే వారిక్ర సరైెన్ మారొనిరదే శం చేయబడుతుంద్ర. 

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

• అభారిు DOST ID సేవన్ు కలిగి ఉన్న TS App Folio ని ఇన్ స్ా్ ల్ చేసుక్ోవాలి. 

• విద్యారిు హాల్ టికె్ట్ (TSBIE), ప్ుటి్ న్ తేదీ్, ఆధయర్ న్ంబర్, మొబ ైల్ న్ంబర్ న్ు న్మోదు 
చేయాలి. 

• హాల్ టికె్ట్, ప్ుటి్ న్ తేదీ్, ఆధయర్ మరియు మొబ ైల్ న్ ంబరుి , ఇతర వివరాలు (అభారిు పేరు, 

తండ్మర పేరు, తలిి పేరు, లింగం, అభారిు ఫో టోగాిఫ్) ధృవీకరణతో తిరిగి TS App Folio 

దరఖాసు్ కు తిరిగి వ ళా్ రు  

• TSBIEలో లభించే విద్యారిు చితరంతో ప్రతాక్ష ఛయయాచితరం (selfie) సరిపో్ యిన్టలి  ధృవీకరణ 
అయిత,ే DOST ID సమాచయరం ఇవీబడుతుంద్ర. 

• విద్యారుు లకు SMS మరియు App ద్యీరా  DOST Reference ID మరియు PIN సమాచయరం 
ఇవీబడుతుంద్ర. 

• విద్యారిు DOST ఆన్ ల ైన్ వ బ పో్ ర్ల్ లో రిజిస్ేరషన్ మరియు వ బ ఎంపికలన్ు 
ఉప్యోగించ్ుకున్ే తదుప్రి ప్రక్రియ క్ోసం వ ళ్ళవచ్ుు. 

ర్థజిసేర ేషన్ రుసుము 200 / - చెలిించ్డం ద్యీరా DOSTలో రిజిస్ేరషన్ ప్ూర్వుతుంద్ర. తదుప్రి వారు DOST ID 

ప్ర ందుతయరు.  

➢ రిజిస్ేరషన్ తరువాత విద్యారుు లకు DOST ID మరియు PIN లభిసు్ ంద్ర. ప్రవేశ ప్రక్రియ ముగిసే 
వరకు విద్యారుు లు తమ DOST ID మరియు PIN ని జాగిత్గా మరియు గోప్ాంగా ఉంచయలి. 

➢ దరఖాసు్  ఫారం తెరవడ్యనిక్ర విద్యారుు లు DOST ID మరియు PIN / password ఉప్యోగించి 
లాగిన్ అవాీలి. 
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➢ వారు తప్పనిసరిగా దరఖాసు్  ఫారం అవసరమ ైన్ అనిన సరైెన్ వివరాలతో నింప్ాలి (ఒకకస్ారి 
వివరాలు సమరిపంచిన్ తరాీత ద్యనిని సవరించ్లేము). 

➢ అటల పిమిట విద్యారుు లు తమకు న్చిున్ క్ాలేజీలన్ు/క్ోరుసలన్ు ప్ రా ధయన్ాత కిమంలో   
ఎంచ్ుక్ోవడం క్ోసం వ బ ఎంపికలన్ు ఉప్యోగించయలి (క్ాలేజీ మరియు క్ోరుస ప్ రా ధయన్ాతలన్ు 
ఇచేుటప్ుపడు జాగిత్గా ఉండ్యలి, ఎందుకంటే ఎంపికలలో పేరకకన్న ప్ రా ధయన్ాతలకు 
అన్ుగుణంగా సీటలి  క్దటాయించ్బడతయయి). 

➢ విద్యారుు లు తమ ఎంపికలన్ు గోప్ాంగా ఉంచ్డ్యనిక్ర తమ DOST ID/PIN/Passwordన్ు 
ఎవరితోన్ూ ప్ంచ్ుక్ోరాదు. 

➢ వ బ ఎంపికలన్ు ఉప్యోగించిన్ విద్యారుు ల కు సీటి క్దటాయింప్ు జరుగుతుంద్ర. 

➢ అమలులో ఉన్న మ రిట్ మరియు రిజరదీషని్ ఆధయరంగా సీటలి  క్దటాయించ్బడతయయి. 

➢ కె్టాయించిన్ సీటలతో విద్యారుు లు సంతృపి్  చెంద్రతే, వారు ఆన్ ల ైన్ సెల్్ రిపో్ ర్ింగ్ ద్యీరా 
సీటలన్ు ధృవీకరించయలి మరియు క్రింద పేరకకన్న చెలిింప్ు ప్రక్ారం అవసరమ ైన్ నిరాా రణ 
రుసుమున్ు ఆన్ ల ైన్ లో చెలిించయలి. 

➢ ఆన్ ల ైన్ సెల్్ రిపో్ ర్ింగ్ ద్యీరా తమ సీటలన్ు (ఏ దశలోన్ ైన్య) ధృవీకరించే విద్యారుు లు 
23.08.2021 న్ుండ్మ 31.08.2021 వరకు వాక్ర్ గతంగా క్దటాయించిన్ కళాశాలన్ు సందరిశంచి, 

ధృవప్తయర లన్ు పిరనిసప్ాల్ కు సమరిపంచయలి. మరియు కళాశాల రుసుం చెలిించయలి అప్ుపడ్ే మీ 
సీటల ధృవీకరించ్బడుతుంద్ర. 

➢ ప్ర ంద్రన్ సీటలతో విద్యారిు సంతృపి్  చెందకపో్ తే, తమ సీటల రిజరదీషన్ క్ోసం రుసుము (ఆన్ ల ైన్ 
చెలిింప్ు) చెలిించి తరువాత, రెండవ మరియు మూడవ దశలలో మరోస్ారి వ బ ఎంపికల క్ోసం 
వ ళ్ళవచ్ుు. 

సీటై ర్థజర్ేాషన్ ప్రక్రీయ మర్థయు ఫీజు ర్రయంబర్స మ ంట 

➢ రిజరదీషని్ క్రంద సీటి క్దటాయింప్ు క్ోసం తెలంగాణ ప్రభుతీం జారీ చేసిన్ మీసేవా కుల ధృవీకరణ 
ప్తరం (సిఎన్ డ్మ న్ంబర్ మరియు ఉప్ కులంతో) న్మోదు చేయడం తప్పనిసరి. 
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➢ 01.04.2019 న్ లేద్య తరువాత త్తసుకున్న ఆద్యయ ధృవీకరణ ప్తరం (DOST 2020 క్ర మాతరమే 
చెలుి తుంద్ర), N.C.C. సర్ిఫిక్దట్, అదన్ప్ు కరికుాలర్ యాక్ర్విటీస్త సర్ిఫిక్దట్, శారీరకంగా ఛయల ంజి్డ 
సర్ిఫిక్దట్, CAP (స్ాయుధ సిబబంద్ర పిలిలు) సర్ిఫిక్దట్ అప లోడ్ చేయాలి. 

చెలైంప్ు ప్రక్రీయ  

➢ DOST-2021 లో DOST రిజిస్ేరషన్ ఫీజు, సీట్ రిజరదీషన్ ఫీజు మొదల ైన్వి చెలిించ్డ్యనిక్ర 
ప్రసు్ తమున్న మూడు చెలిింప్ు గదట్ వేలు, బ్లల్-డ్ెస్తక, అటామ్ మరియు టి-వాల ట్ (ఆన్ ల ైన్ ఫీజు 
చెలిించేటప్ుపడు టి-వాల ట్ విద్యారుు ల న్ుండ్మ ఎటలవంటి కమీషన్ వసూలు చేయదు) లో ఏద్ెైన్య 
ఒకద్యనిని వినియోగించ్వచ్ుు. 

➢ ప్రభుతీ మరియు విశీవిద్యాలయ కళాశాలలలోి  సీటల క్దటాయింప్ు ప్ర ంద్ర, ePass ఫీజు 
రీయింబర్స మ ంట్ కు అరహత ఉన్న విద్యారుు లు ఆన్ ల ైన్ సెల్్ రిపో్ ర్ింగ్ క్ోసం ఎటలవంటి మొతయ్ నిన 
చెలిించయలిసన్ అవసరం లేదు. 

➢ పైైెవేట్ కళాశాలలలోి  సిటల క్దటాయింప్ు ప్ర ంద్ర ePass ఫీజు రీయింబర్స మ ంట్ కు అరహత ఉన్న 
విద్యారుు లు ఆన్ ల ైన్ సెల్్ రిపో్ ర్ింగ్ క్ోసం రూ .500 / - చెలిించయలి. 

➢ ప్ర భుత్వ / విశ్వ విద్యా లయ/ ప్ర ై వేట్  కళాశాలలో సీట్ కేటాయింపు పింది మరియు ePass క్ాలేజీ ఫీజు 
రీయింబర్స మ ంట్ కు అరహత లేని విద్యారుు లు ఆన్ ల ైన్ సెల్్ రిపో్ ర్ింగ్ క్ోసం రూ.1000/- చెలిించయలి. 

దోస్్త సేవ కేందా్రలు  

మొత్ంగా, 105 హెల్ప ల ైన్ సెంటరుి  స్ాు పించ్బడ్యి యి. 

➢ రాష్టా్ ర  సేవ కేింద్ర ము  - 1  

➢ విశీవిద్యాలయ సేవ కేింద్యర లు  - 6  

➢ జిలాి  సేవ కేింద్యర లు  - 33  

➢ కళాశాల/ ప్ రా ంత్తయ సేవ కేింద్యర లు   - 65 

➢ విద్యారుు లు DOST లో న్మోదు చేసుక్ోవడ్యనిక్ర, ఆధయర్ న్ంబర్ యొకక ఏద్ెైన్య అసమతులాతన్ు 
సరిద్రదేడ్యనిక్ర, సర్ిఫిక్దటిన్ు తప్ుపగా అప లోడ్ చేయకుండ్య సరిచేయడ్యనిక్ర హెల్ప ల ైన్ సెంటరుి  

సహాయం చేస్ా్ యి 

DOST-2021 లో ఫీచరుై  



Page 5 of 7 

 

➢ COVID-19 న్ేప్థ్ాంలో విద్యారుు ల భారానినతగొించ్డ్యనిక్ర అదన్ప్ు సేవలు రూప్ర ంద్రంచ్బడ్యి యి. 

➢ టిఎస్త యాప ఫో లియోలో రియల్ ట్ైమ్ డ్మజిటల్ ఫేస్త రికగినషన్ ఉప్యోగించి రిజిస్ేరషన్ క్ోసం 
అదన్ప్ు ఛయన్ ల్ ప్రిచ్యం, ఇద్ర అభారుు ల వాక్ర్ గత మొబ ైల్ లో డ్ౌన్ లోడ్ చేసుక్ోవచ్ుు. (ఈ సేవ 
TSBIE న్ుండ్మ ఉత్్తరుు ల ైన్ విద్యారుు లకు మాతరమే వర్ిసు్ ంద్ర). 

➢ విద్యారుు ల సమసాలు ఉంటే వాటిని ప్రిషకరించ్డ్యనిక్ర ఆన్ ల ైన్ గిీవ న్స సిస్మ్ ప్రిచ్యం. 

➢ DOST తో అన్ుసంధయనించ్బడ్మన్ వాటాసప చయట్ బాట్ (ఆటో రెస్ాపండర్) స్ౌకరాం. 

* మీ ప్రిచ్యాల జాబ్లతయకు 79010 02200న్ు జోడ్మంచ్ండ్మ.  

* వాటాసప తెరిచి పైె న్ ంబర్ కు ‘Hi’ అని ప్ంప్ండ్మ.  

* మీరు మా DOST-2021 మ న్ూన్ు ప్ర ందుతయరు. 

* ఇదే్ ఖాతయ OTP లు, హెచ్ురికలు, ప్రచయరం మొదల ైన్వి ప్ంప్డ్యనిక్ర ఉప్యోగించ్బడుతుంద్ర. 

 

➢ DOST-2021 ఇతర స్ామాజిక మాధామాల పేజీలు 

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

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

*DOST YouTube (https://www.youtube.com/c/dost_telangana) ఛయన్ ల్ లో 
అనిన DOST సంబంధరత వీడ్మయోలు మరియు FAQ వీడ్మయోలతో సహాయక్ారిగా ఉంటాయి   

https://twitter.com/dost_telangana
https://www.youtube.com/c/dost_telangana
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దోస్్త (DOST) తెలంగాణ 2021 ప్రకటన 
 

తెలంగాణ ర్ాషర ే ఉననత విదయా మండ్ల 

మాసాబ ట్ాంక్, హెైదర్ాబ్ద్ 

 

తెలంగాణ ర్ాషర ేంలోన 2021-22 విదయా సంవతసర్ానక్ర డిగరీ ప్రవేశాల ప్రకటన 

Degree Online Services, Telangana (DOST) 2021 

 
     తెలంగాణ రాష్ రంలోని 2021-22 విద్యా సంవతసరానిక్ర ఉస్ాినియా, క్ాకత్తయ, తెలంగాణ, ప్ాలమూరు, 

మహాతయి గాంధీ, శాతవాహన్ విశీవిద్యాలయాల ప్రిధరలోని వివిధ కళాశాలలోి  
B.A./B.Sc./B.Com./B.Com.(Voc)/B.Com.(Hons)/BSW/BBA/BBM/BCA క్ోరుసలలో అడ్మి షన్ ప్ర కి్రయతో 

పాటు, మరియు పాలిటెకి్ర క్ కళాశాలలోోని DHMCT, D-Pharmacy క్ోరుసలలో 2021-22 విద్యాసంవతసరానిక్ర 
అడ్మిషన్ ప్రక్రియ కూడ్య దో్ స్్త (DOST) తలెంగాణ 2021 ద్యీరా ఆన్ ల ైన్ దరఖాసు్ లన్ు ఆహాీనిసు్ న్యనము. 
తెలంగాణ రాష్ ర ఇంటరీి డ్మయట్ బో రుి  మరియు ఇతర రాష్టా్ ర ల/బో రుి  న్ుండ్మ సమాన్ గురి్ంప్ు కలిగిన్ ప్రీక్షలలో 
ఉత్్తరుు ల ైన్ విద్యారుు లు దరఖాసు్  చసేుక్ోవటానిక్ర అరుహ లు.    
      ఒకటి/ఎకుకవ విశీవిద్యాలయాలోి  అనిన కళాశాలలు/క్ోరుసలలో ప్రవేశానిక్ర న్మోదు చేసుక్ోవటానిక్ర ఒకకస్ారి 
చెలిింప్ు రుసుము రూ.200/-క్ెిడ్మట్ క్ారుి /డ్ెబ్లట్ క్ారుి /న్ ట్ బాాంక్రంగ్ /టి-వాల ట్, ఆటుం టెక్యాలజీస్, బిల్ డ్ెస్్  
ద్యీరా చెలిించ్వచ్ుు. ఇతర వివరాల క్ోసం ద్ో స్్త వ బ సెైట్ న్ు సందరిశంచ్ండ్మ,  http://dost.cgg.gov.in 

 

క్ర  . సేం. వివర్ాలు తారీఖు 

1 ప్రకటన్ 29.06.2021 

2 ఫేజ్డ-I రిజిసే్ రషన్ ( రూ.200/- రుసుముతో) 01-07-2021 to 15.07.2021 

3 ఫేజ్డ-I వ బ ఆప్ష నో్ల  03.07.2021 to 16.07.2021 

4 
 
ఫేజ్డ-I ప్రతేా క వరొ విద్యారుు ల సరి్ఫిక్ెటి ధృవీకరణ 

i. 13.07.2021 – PH/ CAP 

ii.14.07.2021 - NCC/ Extra 

Curricular Activities (అనిి  

విశ్వ విద్యా లయ హెల్ప్  లర న్ 

కేింద్యర లలో ఉద్యిం 10:00) 

5 ఫేజ్డ-I సీటి క్దటాయింప్ు 
 

22.07.2021 

6 

ఫేజ్డ-I విద్యారుు లచ ేఆన్ ల ైన్ సలె్్ రిపో్ రి్ంగ్ (కళాశాల ఫీజు / 
సీటల రజిరదీషన్ ఫీజు ఆన్ ల ైన్ చెలిింప్ు ద్యీరా) (అవసరమ నై్ 
విద్యారుు లకు) 

23.07.2021 to 27.07.2021 

7 ఫేజ్డ-II రిజిసే్ రషన్ (రూ.400/- రుసుముతో) 23.07.2021 to 27.07.2021 

8 ఫేజ్డ-II వ బ ఎంపికలు 24.07.2021 to 29.07.2021 

9 

ఫేజ్డ-II  

ప్రతేాక వరొ విద్యారుు ల సరి్ఫిక్టిె ధృవీకరణ 

i. . 26.07.2021 - 

PH/CAP/NCC/Extra 

Curricular Activities  

 
(అనిన విశీవిద్యాలయ హెల్ప ల ైన్ 

క్దంద్యర లలో ఉదయం 10:00) 

http://dost.cgg.gov.in/
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10 ఫేజ్డ-II సీటి క్దటాయింప్ు 04.08.2021 

11 

ఫేజ్డ-II విద్యారుు లచ ేఆన్ ల ైన్ సెల్్ రిపో్ రి్ంగ్ (కళాశాల ఫీజు / 
సీటల రజిరదీషన్ ఫీజు ఆన్ ల ైన్ చెలిింప్ు ద్యీరా) (అవసరమ నై్ 
విద్యారుు లకు) 

05.08.2021 to 10.08.2021 

12 ఫేజ్డ-III రిజిసే్ రషన్ (రూ.400/- రుసుముతో) 05.08.2021 to 10.08.2021 

13 ఫేజ్డ-III వ బ ఎంపికలు 06.08.2021 to 11.08.2021 

14 

ఫేజ్డ-III 

ప్రతేాక వరొ విద్యారుు ల సరి్ఫిక్టిె ధృవీకరణ 

i. 09.08.2021 - PH/ CAP/ 

NCC/ Extra Curricular 
Activities (అనిన విశీవిద్యాలయ 

హెల్ప ల ైన్ క్దంద్యర లలో ఉదయం 

10:00) 

15 ఫేజ్డ-III సీటి క్దటాయింప్ు 18.08.2021 

16 

ఫేజ్డ-III  విద్యారుు లచే ఆన్ ల ైన్ సలె్్ రిపో్ రి్ంగ్ (కళాశాల ఫీజు 
/ సీటల రిజరదీ షన్ ఫీజు ఆన్ ల ైన్ చెలిింప్ు ద్యీరా) 
(అవసరమ ైన్ విద్యారుు లకు) 

18.08.2021 to 19.08.2021 

17 

ఫేజ్డ- I, II & III లలో ఇప్పటిక్ద ఆన్ ల ైన్ లో (సెల్్ రిపో్ రి్ంగ్ 
ద్యీరా) తమ సటిీన్ు ధృవీకరించిన్ విద్యారుు లు కళాశాలలకు 
రిపో్ రి్ంగ్ చేయాలి 

18.08.2021 to 21.08.2021 

18 ఓరియ ుంటేషన్ 23.08.2021 to 31.08.2021 

19 తరగతి ప్న్ుల ప్ రా రంభం 01.09.2021 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                      
శ్రీ  నవీన్  మిటరల్ , ఐఏఎస్త 

కమీషనర్, కళాశాల విదయాశాఖ 

SPD, రూసా 

                           ప్రర . ఆర్. లంబ్దరర 
                         కన్వానర్, దోస్్త 

                         వెైస్త చెైరిన్, TSCHE 

 

హైెదర్ాబ్ద్, 29.06.2021 

 


