
ఓం నమో వ ంకటేశాయ 

Tirumala Tirupathi Devasthanams : Tirupathi 

User manual for submission of application through online  

 

1. Keep ready the following; 

A. Mobile Phone : The mobile number using for submission of application 
shall be in activation till the process of admissions are completed. 
Intimations regarding admissions will be sent to this mobile phone 
number. Intimations regarding admissions will not be sent through letters 
or any other physical form.     
   

B. e-mail ID : Student shall have the e-mail and shall be checking the mails 
everyday till the process of admissions are completed. Intimations 
regarding admissions will be sent to this e-mail. Intimations regarding 
admissions will not be sent through letters or any other physical form.  
 

C. Scan and keep ready the Passport size photo not more than 100 KB size.   

2. Open the URL http://admissions.tirumala.org 

3. On opening of the above portal, the screen as shown below will appear;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Read and understand the contents on scrolling.  

5. Click the link for students manual and read either in English or in Telugu. 

Understand the procedures and steps for uploading your application 

6.  Click on junior College for submission of application for intermediate courses 
or click on degree college for submission of application for degree courses. The 
screen as shown below will appear.   

First landing page 

 



 

 

7. Read the prospectus in English / Telugu. For any translation errors or doubt, 
the content in English is final.     

8.  Read the prospectus carefully, decide the groups to which you are suitable and 
write down the names of groups in the order of priority as per your choice in 
the following manner; 

Priority 
No. 

College 
Group - 
subjects 

English/Telugu 
Medium 

With / Without 
Hostel 

1     

2     

3     

4     

n      
 

9.  Click on Check box as an acceptance that you read the prospectus and click on 
"Yes I Accept". Unless you click on "Yes I accept" next window will not be 
opened. After click on "Yes I accept" the next window as shown below will 
appear.   

 

10. The Important instructions on the above screen are  



Before entering the details in online KEEP IN MIND that the details entered by 
the student in online shall be verified at the college before confirming the 
admission. If any of the details entered by the student is not tallied with 
original certificates, the system will automatically disqualify the applicant 
and the further correspondence cannot be entertained as the application will 
permanently be deleted from the system 

The mobile number using for submission of application shall be in activation 
till the process of admissions are completed. Intimations regarding admissions 
will be sent to this mobile phone number. Intimations regarding admissions 
will not be sent through letters or any other physical form.     

The e-mail now entering shall be checked every day till the process of 
admissions are completed. Intimations regarding admissions will be sent to 
this e-mail. Intimations regarding admissions will not be sent through letters 
or any other physical form. 

11. After reading the above important instructions, Click on Check box as an 
acceptance that you read the important instruction and click on "Yes I Agree". 
The  next window as shown below will appear 

 

12. For New Registration or If Student is Logging in for the first time. click on New 
User? Register. Next screen as shown below will appear  

 

13. Enter your mobile number  

14. Attach a scanned passport size photo 



15. Click on "Submit" button. An OTP will come to your mobile phone and the next 
screen as shown below appear 

   

16. Enter the OTP received to your mobile phone and click on "submit OTP". The 

screen as shown below with your photo will appear 

 

17. Set the pass word confidentially and write down and click on "Submit 
Password". Now the registration is completed and the next window will appear 
as shown below 

 

18. Click on "login". The screen as shown below will appear. 



 

 

19. Enter the your registered Mobile Number or Student id Sent to your registered 

Mobile and enter password as shown below and click on Login. The next 
window will appear as shown below; 

 

20.  Click on "Schedule" and check the important dates. The dates now displayed in 
schedule may change in due course due to administrative reasons. Hence, you 
shall be checking the schedule box frequently till the admission process is 
completed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.  Click on Candidate Details. The next window as shown below will appear; 

 

 

 

22. Fill all the fields carefully keeping in mind that the details entered here in 
online shall be verified at the college before confirming the admission. If any of 
the details entered here is not tallied with original certificates, the system will 
automatically disqualify the applicant. 



23. Click on check box and click on "Submit personal details". A popup will come 
as shown below; 

   

24. Click on submit "Submit" button. A confirmation message will appear as shown 
below; 

 

25. After seeing the above confirmation, Click on "Educational Details" on the same 
window; 

 

 



 26. Enter the correct details of your education. keeping in mind that the details 
entered here in online shall be verified at the college before confirming the 
admission. If any of the details entered here is not tallied with original 
certificates, the system will automatically disqualify the applicant.  

27. The applicants of degree colleges shall enter the names of districts where they 

studied from Class VI to Intermediate second year.  

28. Click on check box and click on "Submit Education details". The popup as 
shown below will appear 

 

29. Click on "Submit" button. The screen as shown below will appear  

 

30. Click on "Apply for College". 

 



 31. Enter the options (College- Group with Medium - With/without hostel) as per 
your choice carefully keeping the details you already noted while reading the 
prospectus. 

 

 

32. After selecting the options as per your choice Click on "Submit/update the 
college preferences". A popup will come as shown below for asking confirmation  

 

33. Click on "Submit" button. Your options are saved to the system.  

34. Take the printout of the application from. Check the details entered by you with 
reference to the certificates. If you find any difference/discrepancy in any of the 
fact entered by you, login to the portal and correct the mistakes.  

35. You can change the any of the details entered by you up to the last date for 
submission of applications. If you want to change personal/family/educational 
details you need to delete all the options entered by you and reenter the options 
again.      



36. Wait for the intimation to be sent to your phone and e-mail immediately after 
the last date for submission of applications       

37. Mere submission of application will not guarantee the admission because very 
large number of students than the available seats will apply and the seats will 
be allotted basing on the merit and reservations. 

38.  Very important : If any of the details entered by you is not tallied with original 
certificates, the system will automatically disqualify you and the further 
correspondence cannot be entertained as the application will permanently be 
deleted from the system. Hence Please recheck the details entered by you 
before the last date for submission of applications. Change any of the details, if 
you want. You cannot change any of the details entered by you after the last for 
submission of applications.   

39. Option for sliding : 
 

1. Three/Four days after the last date for submission of applications, the 
system will provisionally allot the seats in the college and hostels to the 

eligible applicants to the extent of availability of seats basing on their 
marks in qualifying examination and reservations and send SMS to their 
phones and message to their e-mail 

4. The provisionally selected students who do not wants to join in the allotted 
group but desires to join in another group of their upward choice, shall 
login into the website and submit for sliding.  

5. The provisionally selected students who wants to join and desires to opt for 
another group of their upward choice, shall report to the college before 
prescribed date, submit their certificates, shall pay the prescribed fee and 
shall login into the website and submit for sliding.  

6. The sliding screen will appear as shown below; 

 

 

 

 

 

 

 

7.  click on "Submit for sliding". your request for sliding towards your upward 
choice is recorded in the system. 

8.  Provision is not available to revise the options during opting for sliding. You 
can only opt for sliding towards your upward choices.  

9. If any student, who is provisionally selected for admission, neither reported 
to the college nor submitted for sliding in the website before prescribed 
date, the seat allotted to him will automatically cancelled and his 
application will not be considered for next rounds of allotment of seats. 

40. Helpline numbers:  

 



1. See the link for help line numbers "for assistance click here" on landing 

screen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Click on the link, the screen as shown below will appear;   

Persons to help the applicants on doubts relating to College, Groups, 

Hostel, No of seats, Rules Etc., in intermediate courses   

Name of the College Group / Subject Name of the Lecturer Mobile No. 

SV Junior College 

Maths Groups  P.Priyavardhan Babu 9491454981 

Biology Groups Y.Gangadhar 9553890560 

Arts Groups N.Suresh Kumar 9441606794 

Commerce Groups Dr. Nageswar Naik 9490306265 

SPW Junior College 

Maths Groups  P.Supraja 7382419232 

Biology Groups B.Sulochana Rani 9704023686 

Arts Groups Ch.Suhasini 9493028640 

Commerce Groups T.Raghunatha 9490047582 

 

Persons to help the applicants on doubts relating to College, Groups, 

Hostel, No of seats, Rules Etc., in Degree courses   

Name of the College Group / Subject Name of the Lecturer Mobile No. 

SV Arts College 

Maths Groups  Dr. Vijaya Kumari 9441654700 

Biology Groups Dr. Vani 9885002295 

Arts Groups Dr. Kiran Kumar Raju 8639937027 

First landing page showing the  

"For Assistance click here" 

 



Commerce Groups Dr. Usha 9848017788 

SGS Arts College 

Maths Groups  Dr. Sathyanarayana B 9985329569 

Biology Groups Dr. Shameer N 9246360008 

Arts Groups Dr Vijaya Bhaskar E 9490807694 

Commerce Groups Dr Mallikarjuna Rao Y 9848533623 

SPW Degree College 

Maths Groups  Dr. C.Uma Devi 9441661100 

Biology Groups Dr. R. Nigar Sulthana 8639403658 

Arts Groups K.Sai Kumari 8919852432 

Commerce Groups Dr. A.Malleswari Devi 8008165103 

Home Science Dr. P.Kumari 9908944155 

Admn Coordinator  Dr. A.Vidyullatha 9849054906 

 

Persons to help the applicants on doubts relating to software issues    

P.Uday, Lecturer,  SGS Arts College 8686939314 

K.Chakravarthi, Lecturer, SV Arts College 9505123979 

 

3. Contact the above persons, as per your doubt, for any clarity. 

 

-Devasthanams Educational Officer 
 

 

ఓం నమో వ ంకటేశాయ 

తీరుమల తిరుపతి దేవస్ాా నములు :: తిరుపతి  

కళాశాలలలో పరవేశము కొరకు ధరఖాస్తు  చేయు విదయారుా ల కరదీపిక  

1) క్రింద తెలిపిన వాటిని సిదదము చేసుక ిండీ  
 

అ. సెల్ ఫో నత : ధరఖాసుు  నిందు సెల్ ఫో ను నింబరును ఈయవలసి వ ింట ింద.ి ఈ నింబరును 
అడమిషనుల ప్రక్రయ ప్ూర్తు అయ్యేవరకు యాక్ివేశనులో వ ించుక వాలి ఎిందుకింట ే కళాశాలలలో 
అడమిషను గుర్తించిన సిందశేములను ఫో ను దవార్ా మాత్రమే తెలియ చయేబడతవయ్. ఉత్ు రముల 
దవార్ాగానీ మర్ ేఇత్ర ప్దదత్ుల దవార్ాగానీ ప్పిించడము/తెలియ చేయడము జరుగదు.   
 

అ. ఈ మెయిలు : ధరఖాసుు  నిందు ఈ మయె్లును వార య వలసి వ ింట ింది. ఈ ఈ-మెయ్లును 
అడమిషనుల ప్రక్రయ ప్ూర్తు అయ్యే వరకు ప్రతి ర్ోజు చూసుకొనవలసి వ ింట ింది. ఎిందుకింట ే



కళాశాలలలో అడమిషను గుర్తించిన సిందేశములను ఈ-మెయ్లు దవార్ా మాత్రమే తెలియ 
చేయబడతవయ్. ఉత్ు రముల దవార్ాగానీ మర్ ే ఇత్ర ప్దదత్ుల దవార్ాగానీ ప్పిించడము/తెలియ 
చేయడము జరుగదు.   
 

ఇ. పాస్ పో రుి  సెైజు పో టోను 100 KB లకు మించకుిండవ స్ాాన్ చసేుకొని స్ాఫి్ట కాపీలను సిదదముగా 
వ ించుక ిండమ. ధరఖాసుు  చసేుు ననప్ ుడు దీనిని ఆన్లై  నలై   అపోై డ్ చేయవలసి ఉింట ింది  

  

2. http://admissions.tirumala.org ను ఓపెన్ చేయిండమ. 
3. పెై వబ్్ సెైట్ ను ఓపెన్ చసేిన వ్ింటనే సీరనీు క్రింద చూపిన విదముగా కనిపిసుు ింది. 

 

 

 

 

 

 
 
 
4. సీరీను పెైన స్ో రలోు అవ త్ునన వివరములను చదివి అరథము చేసుక ిండమ 
 
5. సీరనీు పెనై గల "student manual" పెైన క్ైక్ చేసి ధరఖాసుు  చేయు ప్దదతిని తలెుగులో కానీ 

ఆింగైములో కానీ చదివి అరథము చేసుక ిండీ.   
 
6. ఇింటరె్మిడమయట్ కొరక తైే "junior college" పెైన డమగమర కొరక తైే "Degree college" పెైన క్ైక్ చయేిండమ. 

త్రువాత్ సరీీను క్రిందివిదముగా కనిపసిుు ింది  

 

First landing page 



7. సీరనీు పెైని English లేదవ Telugu బాకుు పెైన క్ైక్ చేసి కళాశాల వివరణ ప్త్రమును 
(Prospectus) ప్ూర్తుగా చదవిoడమ. అనువాదములోగాని అరథములోని తడేవలు వ ననటైయ్తే 
ఇింగమైషు భాషలోని అరథమును పరా మాణకిింగా తీసుక వడము జరుగుత్ుింద.ి 

 
8. ఈ వివరణ ప్త్రమును క్షుణణముగా చదివి అరథము చేసుకొని మీకు ఏ గరర ప్ లో చేరడవనిక్ అరహత్ 

మర్తయు ఆశక్ు కలదో చెక్ చసేుకొని, మీరు చరేదలచిన గరర ప్ లను మీ పరా ధవనేతవ కరమములో 
క్రింది ప్టిికలో వార సుకొనవలయును  

పరా ధవనేతవ 
సిం.  

కళాశాల పేరు  
గరర ప్  అిందులోని 

సబజె కుి లు  
English/తెలుగు 

మాధేమము  

వసతి గృహములో సీట తో 
పాట /వసతి గృహములో 

సీట  లేకుిండవ  
1     

2     

3     

4     

n      

 

9. పెై సరీీను పెైన గల చకె్ బాక్ు పెైన టిక్ చసేి, వివరణ ప్త్రమును చదివినట ై గా "Yes I accept" అని 
వ నన బాక్ు పెనై క్ైక్ చేయిండమ. త్రువాతి సీరనీు క్రింద ివిదముగా కనిపసిుు ింది.  

 

10. పెై సరీీను పెైన గల అతి ముఖేమెైన సూచనలు;  
 

ఆన్ ల ైన్ లో ధరఖాస్తు నత నంపేటపపుడు తపుక గురుు ంచతకోవలసిన అంశము ఏమంట;ే   ఆన లై న్ లో 
దరఖాస్తు  చేస్తు ననపపుడు మీరు  ఎంటర్ చేసిన వివరములు ఆధయరంగా మీ అరహత పర కారం కళాశాలలో  
సీటునత మొదట తయతయాలికంగా అలాట్ చేస్ాు రు. తరువాత కళాశాలలో అధికారులు మీ ఒరిజినల్ 
స్రిిఫికటై లోన వివరములనత అప్ోై డ్ చేస్ాు రు. ఇలా ర ండు చ ోటై ఎంటర్ చేసని వివరములలో ఏ ఒకా 



వివరము టాలీ కాకప్ో యినయ మీకు తయతయాలికంగా కేటాయించబడని సీటు రదతు  అవడం మరియు మీ 
దరఖాస్తు నత సిసి్మ్ నతండి తొలగించడం ఆటోమేటిక్ గా జరిగిప్ో త ంది. దీనపెై తదతపరి ఎటువంట ి
ఉతు రపర త ాతు రములకు వీలుకాదత.  
దరఖాస్తు  నందత ఇవవబడని సెల్ ఫో న్  న ంబరునత అడిిషనై పరకరయి పూరిు  అయియావరకు యాకరయిియషన్ లో 
వపంచతకోవాలి. ఎందతకంటే కళాశాలలో అడిిషన్ గురించిన స్ందే శములనత ఫో న్ దయవరా మాతర మ ే
తెలియచేయబడతయయి. ఉతు రముల దయవరా గానీ మర ే ఇతర పదధ త ల దయవరా గానీ స్మాచయరము 
పంపించడము/ తలెియచేయడము జరుగదత. 

 

దరఖాస్తు  నందత ఇవవబడని ఈ-మెయిలు నత అడిిషనై పరకరయి పూరితి అయియావరకు పరతి రోజూ చూస్తకొనవలస ి
వపంటుంది. ఎందతకంటే కళాశాలలో అడిిషన్ గురించిన స్ందేశములనత ఈ-మెయిలాు ారా మాతరమే 
తెలియచేయబడుతయయి. ఉతు రముల దయవరా గానీ మరే ఇతర పదధ త ల దయవరా గానీ స్మాచయరమునత  
పంపించడము/తలెియచేయడము జరుగదత.  

11. పెై సరీీను పెనై గల అతి ముఖేమెనై సూచనలను చదవిిన త్రువాత్ ఈ సీరనీు పెైన గల "Yes I 
agree' అనే బాక్ు పెైన క్ైక్ చయేిండమ. త్దుప్ర్త విిండో  క్రింది విదముగా కనిపసిుు ింది. 

 

12. మీరు కొత్ు  గా ప్రసుు త్ము ర్తజిసిరు చేసుు ననవార్ ైతే పెై సరీీను పెైన గల "New User? Register Here" 
పెైన క్ైక్ చయేిండమ. త్దుప్ర్త విిండో  క్రిందివిధముగా కనిపసిుు ింద.ి 

 



13. మీ మొబజైల్ పో ను నింబరును ఎింటర్ చేయిండమ   

14. ముిందుగా స్ాాన్ చసేి పెట ి కొనన ఫో టోను అప్ లోడ్ చయేిండమ. 
 

15. "Submit" అనే బాక్ు పెైన క్ైక్ చయేిండమ. మీ మొబజైల్ ఫో నుకు OTP వసుు ింది. మర్తయు త్దుప్ర్త 
విిండో  క్రింది విదముగా కనిపసిుు ింది. 

   

16. మీ మొబజైల్ ఫో నుకు వచిిన OTP ని ఎింటర్ చేస ి"Submit OTP" అనే బాక్ు పెైన క్ైక్ చేయిండమ. 
త్దుప్ర్త విిండో మీ ఫో టోతో క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

 

17. మీ పాస్ వర్్ ను త్యారు చేసుకొని రహసేముగా పెై విిండో లో ఎింటర్ చేసి, ఒక చోట రహసేముగా 
వార సి పెట ి కొని "Submit Password" పెై కై్క్ చేయిండమ త్దుప్ర్త సీరీను క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది  



 

18. ఇప్ డు "login" పెైన కై్క్ చేయిండమ. త్దుప్ర్త సీరీను క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది.  

 

19. మీరు ర్తజిసిరు చేసని మొబజైల్ పో ను నింబరు లేదవ దరఖాసుు  నింబరు ను పాస్ వర్్ ను వ ప్యోగతించి లాగతన్ 
అవిండమ. త్దుప్ర్త సీరనీు క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

 

20. షెడూేల్ పెైన క్ైక్ చేస ి ముఖేమెైన తేదలీను గమనిించిండమ. ఇిందులో చూపని తదేీలు మార్ే 
అవకాశము వ ింద.ి కావ న అడమిషనై ప్రక్రయ ప్ూర్తు అయ్యేవరకు ఈ షడెూేలును త్రచూ 
గమనిసూు  వ ిండవలి.  



21.  "Candidate Details" బాక్ు పెనై క్ైక్ చేయిండమ. త్దుప్ర్త సీరీను క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

 

 

 

22.  ఆన్లై న్ లో దరఖాస్తు  చేస్తు ననపపుడు మీరు  ఎంటర్ చసేని వివరములు ఆధయరంగా మీ అరహత పర కారం 
కళాశాలలో సీటునత మొదట తయతయాలికంగా అలాట్ చేస్ాు రు. తరువాత కళాశాలలో అధికారులు మీ 
ఒరిజినల్ స్రిిఫికటై లోన వివరములనత అప్ోై డ్ చసే్ాు రు. ఇలా ర ండు చ ోటై ఎంటర్ చసేిన 



వివరములలో ఏ ఒకా వివరము టాలీ కాకప్ో యినయ మీకు తయతయాలికంగా కేటాయించబడని సీటు రదతు  
అవడం మరియు మీ దరఖాస్తు నత సిసి్మ్ నతండి తొలగించడం ఆటోమేటిక్ గా జరిగిప్ో త ందనే 
విషయానన గురుు ంచతకొన మీ మరియు మీ కుటుంబ ఖచిిత్మెైన వివరములను నిింప్ిండమ  

23. "submit personal details" పెైన క్ైక్ చయేoడమ. త్దుప్ర్త సీరీను క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

   

24. "Submit" పెైన కై్క్ చేయిండమ. మీ ధృవీకరణకొరకు క్రింది విదముగా ఒక మెసేజ్ కనిపిసుు ింది ; 

 

25. పెై కన హ్రే్ిషన్ చూసిన త్రువాత్ అదే పెజీ లోని "Educational Details" పెైన కై్క్ చేయిండమ.  

 



 

 26.  ఆన్లై న్ లో దరఖాస్తు  చేస్తు ననపపుడు మీరు  ఎంటర్ చేసిన వివరములు ఆధయరంగా మీ అరహత 
పర కారం కళాశాలలో సీటునత మొదట తయతయాలికంగా అలాట్ చేస్ాు రు. తరువాత కళాశాలలో 
అధికారులు మీ ఒరజిినల్ స్రిిఫికటై లోన వివరములనత అప్ోై డ్ చేస్ాు రు. ఇలా ర ండు చ ోటై ఎంటర్ 
చేసిన వివరములలో ఏ ఒకా వివరము టాలీ కాకప్ో యినయ మీకు తయతయాలికంగా కేటాయించబడని 
సీటు రదతు  అవడం మరియు మీ దరఖాస్తు నత సిసి్మ్ నతండి తొలగించడం ఆటోమేటిక్ గా 
జరిగిప్ో త ందనే విషయానన గురుు ంచతకొన మీ విదాకు స్ంబందించిన ఖచిిత్మెైన వివరములను 
నిింప్ిండమ. 

27. డమగమర కళాశాలలకు దరఖాసుు  చసేుు ననవారు వారు 6వ త్రగతి నుిండమ ఇింటెర్మిడమయట్ ర్ ిండవ 
సింవత్ురము వరకు చదివిన జిలాై ల పరైేను విధగిా నిప్వలస ివ ింట ింధి.  

28.  "Submit Education details" పెైన కై్క్ చేయిండమ. క్రిందివిదముగా పాప్ అప్ మెసేజ్ వసుు ింది. 

 

29. "Submit" పెైన కై్క్ చేయిండమ. త్దుప్ర్త సీరీను క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది.   

 To insert a screen with confirmation.  

 

  

  

 

 

 

 

 

Successfully inserted / updated candidate's 

education deta 

 

 

 

 



 

30. అదే సీరీను లోని "Apply for College" పెైన కై్క్ చేయిండమ. త్దుప్ర్త సీరీను క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింద.ి 

 

 31. మీరు పరా సెుకుు స్ ను చదువ త్ుననప్ డు ముిందుగా త్యారు చసేుకొనన (కళాశాల - గరర ప్  - 
మీడమయిం ఇచిికాలు) ఆప్షన్ు ప్టిికను ప్రకాన పటె ి కొని చవలా జాగరత్ు గా మీ యొకా ఆప్షన్ు ను 
నిింప్ిండమ. 

 

 

32. మీ ఆప్షన్ు అనినింటిని నిపని త్రువాత్ "Submit/update the college preferences" పెైన కై్క్ 
చేయిండమ. మీ కనఫరే్ిషన్ కొరకు క్రిందివిదముగా పాప్ అప్ మెసేజ్ వసుు ింద.ి   



 

33. "Submit" పెైన కై్క్ చేయిండమ. ఇప్ ుడు మీ ఆప్షన్ు ససిిమ్ లో సేవ్ చేయబడమనవయ్.   

34. మీరు ఆన్ ల నై్ లో నిింపిన దరఖాసుు  పిరింట  తీసుక ిండమ.  మీరు నిింపిన వివర్ాలను మర్ోస్ార్త మీ 

ధృవీకరణ ప్త్రములతో సర్తచూసుక ిండమ. ఏవ్ైనవ త్ప్ ులుింటే తిర్తగత లాగతన్ అయ్ సర్తచయేిండమ.   

35. ధరఖాసుు లు సమర్తుించుటకు య్చిిన గడువ వరకు మీరు ఎింటర్ చేసిన వివరములను యె్డమట్ చసేుకొనే 
అవకాశము కలదు. మీరు ఎింటర్ చేసిన ప్రునల్ / ఫాేమలి / ఎదుకషనల్ వివరములను 
మారుుచేయవలేనింటే మీరు ఎింటర్ చసేిన ఆప్షన్ు అనినింటిని డమలీట్ చేసి తిర్తగత ఎింటర్ 
చేయవకాసివ ింట ింది.  

36. మీ ఫో నుకు మర్తయు ఈ మయె్లుకు వచేి త్దుప్ర్త సమాచవరము కొరకు ఎదురు చూడిండమ.  
 

37. ఆన్లై న్ లో దరఖాసుు  ను సమర్తుించినింత్ మాత్రమున కళాశాలలో ప్రవశేము దొర్తకన్ట ై  కాదు. 
ఎిందుకింటే కళాశాలలో వ నన సటైీ కింటే దరఖాసుు  చేసుకునే వార్త సింఖే చవలా ఎకుావగా 
వ ింట ింది. కళాశాలలోై ని సటైీను ర్తజ ర్ేాషనైను బటిి  , మెర్తట్ ఆధవరింగా నిింప్టిం జరుగుత్ుింద.ి  

 
38.  చయలా ముఖామెైన స్ూచన : ఆన లై న్ లో దరఖాస్తు  చసే్తు ననపపుడు మీరు  ఎంటర్ చేసిన 

వివరములు ఆధయరంగా మీ అరహత పర కారం కళాశాలలో సీటునత మొదట తయతయాలికంగా అలాట్ 
చేస్ాు రు. తరువాత కళాశాలలో అధికారులు మీ ఒరిజినల్ స్రిిఫికటై లోన వివరములనత అప్ోై డ్ 
చేస్ాు రు. ఇలా ర ండు చ ోటై ఎంటర్ చేసని వివరములలో ఏ ఒకా వివరము టాలీ కాకప్ో యినయ మీకు 
తయతయాలికంగా కేటాయించబడని సీటు రదతు  అవడం మరియు మీ దరఖాస్తు నత సిసి్మ్ నతండి 
తొలగించడం ఆటోమేటిక్ గా జరిగిప్ో త ంది. కావపన మీరు ఎంటర్ చేసని వివరములనత జాగితు గా స్ర ి
చూస్తకోండి అవస్రమెైతే దరఖాస్తు నత ఆన్ ల ైన్ లో స్మరిుంచతటకు గల ఆఖరు తేదీ లోగా  
మారుులు చేస్తకోండ.ీ  

 

39. Option for sliding : 
 



1. దరఖాసుు  చేసుకునుటకు గడువ  ముగతసని త్రువాతి మరడు లేదవ నవలుగు ర్ోజులకు  
కళాశాలలోై నూ, వసతి గృహాల లోనూ వ నన సటైీ సింఖేను బటిి  దరఖాసుు  చసేుకునన 
అభ్ేరుథ ల అరహత్ను , ర్తజ ర్ేాషనును బటిి  , మెర్తట్ ఆధవరింగా సీటైను కింప్ూేటర్ే తవతవాలికింగా 
కేటాయ్ింప్  చేసి  వార్త సెల్ ఫో న్ కు మర్తయు ఈ-మెయ్లు కు సిందేశములను ప్ింపిసుు ింద.ి  

 
2.  తవతవాలికింగా కేటాయ్ించబడమన గరర ప్  లో చరేుటకు ఇషిము లేక, మీ ఆప్షనై లోని ప్రసుు త్ 

గరర ప్  పెైన గరర ప్  లో చేర్ాలనుకునన విదవేరుథ లు అడమిషన్ పో రిల్ లో లాగతన్ అయ్ 
"Request for Sliding" అన ేబటన్ పెైన క్ైక్ చేయవలసి వ ింట ింది.  
 

6) తవతవాలికింగా కటేాయ్ించబడమన గరర ప్ లో చరే్త వార్త ఆప్షనై లోని పెనై గరర ప్ నకు 
మార్ాలనుకునన విదవేరుథ లు నిర్మణత్ గడువ  లోగా కళాశాలకు వచిి ధృవీకరణ ప్త్రములను 
సమర్తుించి నిర్మణత్ రుసుమును చెలైిించి, అడమిషన్ పో రిల్ లో లాగతన్ అయ్ "Request for 
Sliding" అనే బటన్ పెైన క్ైక్ చయేవలస ివ ింట ింది.    

 

6. సెలై డమింగ్ సీరనీ్ క్రింది విదముగా కనిపిసుు ింది; 

 

 

 

 

 

 

7.  "Submit for sliding" కై్క్ చేయిండమ. ఇప్ ుడు పెై గరర ప్ నకు సెలై డమింగ్ కావాలనే మీ ఆప్షన్ సిసిమ్ 
నిందు ర్తకార్్ చేయబడమింది  

8.  సెలై డమింగ్ క రుత్ుననప్ డు ఆప్షన్ు ను మారే్ి అవకాశము వ ిండదు. మీరు ముిందుగా అపోై డ్ చసేిన 
ఆప్షనైలో పెై గరర ప్ నకు మాత్రమే సెలై డమింగ్ ఆప్షన్ వ ింట ింది  

9. తవతవాలికింగా సటీ  కేటాయ్ించబడమన అభ్ేరుథ లు కళాశాలలో ధృవీకరణ ప్త్రములను సమర్తుించి 
నిర్మణత్ రుసుమును చెలైిించక పో య్నవ లేక వబ్్ సెైట్ నిందు Sliding option ను ఎింపిక చేయక 
పో య్నవ వార్తక ్తవతవాలికింగా కేటాయ్ించిన సటీ  రదుద  కాబడటిం జరుగుత్ుింది మర్తయు వార్త 
దరఖాసుు   త్దుప్ర్త ర్ ిండులకు ప్ర్తగనలోనిక్ తీసుకొనబడదు.  

 

40. సహాయము కొరకు సింప్రదిించవలసిన నింబరుై :  

Sliding Screen  



1. లాిండమింగ్ పజేీలోని లిింక్ "for assistance click here" ని గమనిించిండమ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. లిింక్ పెైన కై్క్ చేయిండమ, క్రింద చూపిన వివరములు కనిపిస్ాు య్;   

కళాశాల మరియు వస్తి గృహములందత గరి పపలు, సీటుై , నయమాలు మొ.. 
స్ందేహముల విషయములో మీకు స్హాయపడువారు;    

Name of the College Group / Subject Name of the Lecturer Mobile No. 

SV Junior College 

Maths Groups  P.Priyavardhan Babu 9491454981 

Biology Groups Y.Gangadhar 9553890560 

Arts Groups N.Suresh Kumar 9441606794 

Commerce Groups Dr. Nageswar Naik 9490306265 

SPW Junior College 

Maths Groups  P.Supraja 7382419232 

Biology Groups B.Sulochana Rani 9704023686 

Arts Groups Ch.Suhasini 9493028640 

Commerce Groups T.Raghunatha 9490047582 

SV Arts College 

Maths Groups  Dr. Vijaya Kumari 9441654700 

Biology Groups Dr. Vani 9885002295 

Arts Groups Dr. Kiran Kumar Raju 8639937027 

Commerce Groups Dr. Usha 9848017788 

SGS Arts College Maths Groups  Dr. Sathyanarayana B 9985329569 

First landing page showing the  

"For Assistance click here" 

 



Biology Groups Dr. Shameer N 9246360008 

Arts Groups Dr Vijaya Bhaskar E 9490807694 

Commerce Groups Dr Mallikarjuna Rao Y 9848533623 

SPW Degree College 

Maths Groups  Dr. C.Uma Devi 9441661100 

Biology Groups Dr. R. Nigar Sulthana 8639403658 

Arts Groups K.Sai Kumari 8919852432 

Commerce Groups Dr. A.Malleswari Devi 8008165103 

Home Science Dr. P.Kumari 9908944155 

Admn Coordinator  Dr. A.Vidyullatha 9849054906 

 

దరఖాస్తు  చేయునపపడు ఏరుడే స్ాంకేతిక స్ందేహముల విషయములో మీకు 
స్హాయపడువారు  

P.Uday, Lecturer,  SGS Arts College 8686939314 

K.Chakravarthi, Lecturer, SV Arts College 9505123979 

 

3. మీకు కలిగిన స్ందేహమునత బటిి పెైవారలిోస్ స్ంబందించిన వారిన స్ంపరదించగలరు. 

  

-తిరుమల తిరుపతి దేవస్ాా నముల విదయాధికారి   
 


