
ఓం నమో వంకటేశాయ 

తీరుమల తిరుపతి దేవసా్థనములు :: తిరుపతి  

2022-2023 -కళాశాలలలో పర వేశము కొరకు ధరఖాస్తు  చేయు విద్యా రాుల కరదీపిక  

1) క్ర ింద తెలిపిన వాటిని సిదద ము చేసుకిండీ  
 

అ. సెల్ ఫోను : ధరఖాసుు  నిందు సెల్ ఫోను నింబరును ఈయవలసి వింటింది. ఈ నింబరును అడ్మి షనుల 

ప్ర క్రయ పూరి్త అయ్యే వరకు యాకి్వేశనులో వించుకవాలి. ఎిందుకింటే కళాశాలలలో అడ్మి షను గుర్తించిన 

సిందేశములను ఫోను ద్వా రా మాత్ర మే తెలియ చేయబడతాయి. ఉత్ు రముల ద్వా రాగానీ మరే ఇత్ర ప్దద తుల 

ద్వా రాగానీ ప్పిించడము/తెలియ చేయడము జరుగదు.   
 
అ. ఈ మెయిలు : ధరఖాసుు  నిందు ఈ మెయిలును వార య వలసి వింటింది. ఈ ఈ-మెయిలును 

అడ్మి షనుల ప్ర క్రయ పూరి్త అయ్యే వరకు ప్ర తి రోజు చూసుకొనవలసి వింటింది. ఎిందుకింటే కళాశాలలలో 

అడ్మి షను గుర్తించిన సిందేశములను ఈ-మెయిలు ద్వా రా మాత్ర మే తెలియ చేయబడతాయి. ఉత్ు రముల 

ద్వా రాగానీ మరే ఇత్ర ప్దద తుల ద్వా రాగానీ ప్పిించడము/తెలియ చేయడము జరుగదు.   

 

ఇ. పాస్ పోరిు సైెజు పోటోను 100 KB లకు మించకుిండా సా్క న్ చేసుకొని స్కఫి్ట కాపీలను సిదద ముగా వించుకిండ్మ. 

ధరఖాసుు  చేసుు నన ప్పు డు దీనిని ఆనై్ల నో్ల  అపోోడ్ చేయవలసి ఉింటింది  
  

2. http://admission.tirumala.org ను ఓపెన్ చేయిండ్మ. 
 

3. పైె వెబ్ సైెట్ ను ఓపెన్ చేసిన వెింటనే స్క్ా ీ ను క్ర ింద చూపిన విదముగా కనిపిసుు ింది. 
 

 
 

4. స్క్ా ీ ను పైెన సా్క్ ీ లు అవతునన  వివరములను చదివి అరథము చేసుకిండ్మ 
5. స్క్ా ీ ను పైెన గల "Student Manual in English" or "Student Manual in Telugu" పైెన కో్క్ చేసి 

ధరఖాసుు  చేయు ప్దద తిని తెలుగులో కానీ ఆింగోములో కానీ చదివి అరథ ము చేసుకిండీ. 
 



6.  ఇింటర్మి డ్మయట్ కొరకైతే "junior college" పైెన డ్మగ్రర  కొరకైతే "Degree college" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. 

త్రువాత్ స్క్ా ీ ను క్ర ిందివిదముగా కనిపిసుు ింది  

 

 
7. స్క్ా ీ ను పైెని English లేద్వ Telugu బాకుు  పైెన కో్క్ చేసి కళాశాల వివరణ ప్త్ర మును (Prospectus) పూరి్తగా 

చదివoడ్మ. అనువాదములోగాని అరథ ములోని తేడాలు వనన టోయితే ఇింగో్రషు భాషలోని అరథ మును 

పార మాణికింగా తీసుకవడము జరుగుతుింది. 
 
8. ఈ వివరణ ప్త్ర మును కుు ణణ ముగా చదివి అరథ ము చేసుకొని మీకు ఏ గ్రర ప్పలో చేరడానిక్ అరహ త్ మర్తయు ఆశకి్ 

కలదో చెక్ చేసుకొని, మీరు చేరదలచిన గ్రర ప్పలను మీ పార ధానే తా కర మములో క్ర ింది ప్టిికలో 

వార సుకొనవలయును  

పార ధానే తా 

సిం. 
కళాశాల పేరు 

గ్రర ప్ప అిందులోని 

సబె్జకిులు 

English/తెలుగు 

మాధే మము 

వసతి గృ హములో స్క్టతో 

పాట/వసతి గృ హములో స్క్ట 

లేకుిండా 

1     

2     

3     

4     

.     

.     

N     

 

9. పైె స్క్ా ీ ను పైెన గల చెక్ బాక్ు  పైెన టిక్ చేసి, వివరణ ప్త్ర మును చదివినటోగా "Yes I accept" పైెన కో్క్ 

చేయిండ్మ. వివరణ ప్త్ర మును చదివి "Yes I accept" పైెన కో్క్ చేస్తు నే త్రువాతి స్క్ా ీ త్రువాతి స్క్ా ీ ను 

క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది.  



 

10. పైె స్క్ా ీ ను పైెన గల అతి ముఖ్ే మైెన సూచనలు;  
 

ఆన్ లైన్ లో ధరఖాస్తు ను నంపేటప్పు డు తపు క గురుత ంచుకోవలసిన అంశము ఏమంటే;   ఆనై్లన్ లో 

దరఖాస్తు  చేస్తు నన ప్పు డు మీరు  ఎంటర్ చేసిన వివరములు ఆధారంగా మీ అరహ త పర కారం కళాశాలలో 

సీటును మొదట తాతాా లికంగా అలాట్ చేస్థు రు. తరువాత కళాశాలలో అధికారులు మీ ఒరిజినల్ 

సరిిఫికటల  లోన వివరములను అప్లల డ్ చేస్థు రు. ఇలా రండు చోటల  ఎంటర్ చేసిన వివరములలో ఏ ఒకా  

వివరము టాలీ కాకప్లయినా మీకు తాతాా లికంగా కేటాయించబడిన సీటు రద్దు  అవడం మరియు మీ 

దరఖాస్తు ను సిసిమ్ నుండి తొలగంచడం ఆటోమేటిక్ గా జరిగప్లతంది. దీనపై తద్దపరి ఎటువంటి 

ఉతు రపర తా తు రములకు వీలుకాద్ద.  
దరఖాస్తు  నంద్ద ఇవవ బడిన సెల్ ఫోన్  న్లంబరును అడిి షనల  పర కి్రయ పూరిత  అయా్య వరకు యాకి్రయ్యషన్ లో 

వంచుకోవాలి. ఎంద్దకంటే కళాశాలలో అడిి షన్ గురించిన సందేశములను ఫోన్ ద్యవ రా మాతర మే 

తెలియచేయబడతాయి. ఉతు రముల ద్యవ రా గానీ మరే ఇతర పదధ తల ద్యవ రా గానీ సమాచారము 

పంపించడము/ తెలియచేయడము జరుగద్ద. 
 
దరఖాస్తు  నంద్ద ఇవవ బడిన ఈ-మెయిలు ను అడిి షనల  పర కి్రయ పూరిహు  అయా్య వరకు పర తి రోజూ చూస్తకొనవలసి 

వంటుంది. ఎంద్దకంటే కళాశాలలో అడిి షన్ గురించిన సందేశములను ఈ-మెయిలాు వ రా మాతర మే 

తెలియచేయబడుతాయి. ఉతు రముల ద్యవ రా గానీ మరే ఇతర పదధ తల ద్యవ రా గానీ సమాచారమును  

పంపించడము/తెలియచేయడము జరుగద్ద.  
 

11. పైె స్క్ా ీ ను పైెన గల అతి ముఖ్ే మైెన సూచనలను చదివి, చదివినటోగా చెక్ బాక్ు  పైెన కో్క్ చేసి త్రువాత్ ఈ 

స్క్ా ీ ను పైెన గల "Yes I agree' పైెన కో్క్ చేస్తు  త్దుప్ర్త విిండో క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 



 

12. మీరు కొత్ు  గా ప్ర సుు త్ము ర్తజిసిరు చేసుు నన వారైతే పైె స్క్ా ీ ను పైెన గల "New User? Register Here" 
పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. త్దుప్ర్త విిండో క్ర ిందివిధముగా కనిపిసుు ింది. 

 

13. మీ మొబై్జల్ పోను నింబరును ఎింటర్ చేయిండ్మ   

14. ముిందుగా సా్క న్ చేసి పెటికొనన  ఫోటోను అప్ లోడ్ చేయిండ్మ. 
 

15. "Submit" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. మీ మొబై్జల్ ఫోనుకు OTP వసుు ింది. మర్తయు త్దుప్ర్త విిండో క్ర ింది విదముగా 

కనిపిసుు ింది. 

   



16. మీ మొబై్జల్ ఫోనుకు వచిి న OTP ని ఎింటర్ చేసి "Submit OTP" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. త్దుప్ర్త విిండో మీ 

ఫోటోతో క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

 

17. మీ పాస్ వర్్ ను త్యారు చేసుకొని (మీ పాస్ వర్్ లో కనీసిం 8 కాే రకిరోు విండాలి అిందులో కనీసిం ఒక సెు షల్ 

కాే రకిర్, ఒక కాే పిటల్ లెటర్, ఒక నింబరు మర్తయు ఒక సి్క ల్ లెటర్ విండాలి) పైె విిండో లో ఎింటర్ చేసి, ఒక చోట 

రహసే ముగా వార సి పెటికొని "Submit Password" పైె కో్క్ చేయిండ్మ. మీ ర్తజిసి్తీ షన్ ప్క్రయ పూరి్త అయి 

త్దుప్ర్త స్క్ా ీ ను క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది  

 

18. ఇప్పడు "login" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. త్దుప్ర్త స్క్ా ీ ను క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది.  

 



19. మీరు ర్తజిసిరు చేసిన మొబై్జల్ పోను నింబరు లేద్వ దరఖాసుు  నింబరును మీరు ఏరాు ట చేసుకొనన  పాస్ వర్్ ను 

వప్యోగించి లాగన్ అవిండ్మ. త్దుప్ర్త సా్క్ ీ ను క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

 
 

20. షెడ్యే ల్ పైెన కో్క్ చేసి ముఖ్ే మైెన తేదీలను గమనిించిండ్మ. ఇిందులో చూపిన తేదీలు మారే అవకాశము వింది. 

కావన అడ్మి షనో ప్ర క్రయ పూరి్త అయ్యే వరకు ఈ షెడ్యే లును త్రచూ గమనిసూు  విండాలి.  

21.  "Candidate Details" బాక్ు  పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. త్దుప్ర్త సా్క్ ీ ను క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది.  

 

 

 



 

22.  ఆనై్లన్ లో దరఖాస్తు  చేస్తు నన ప్పు డు మీరు  ఎంటర్ చేసిన వివరములు ఆధారంగా మీ అరహ త పర కారం 

కళాశాలలో సీటును మొదట తాతాా లికంగా అలాట్ చేస్థు రు. తరువాత కళాశాలలో అధికారులు మీ 

ఒరిజినల్ సరిిఫికటల  లోన వివరములను అప్లల డ్ చేస్థు రు. ఇలా రండు చోటల  ఎంటర్ చేసిన వివరములలో 

ఏ ఒకా  వివరము టాలీ కాకప్లయినా మీకు తాతాా లికంగా కేటాయించబడిన సీటు రద్దు  అవడం మరియు 

మీ దరఖాస్తు ను సిసిమ్ నుండి తొలగంచడం ఆటోమేటిక్ గా జరిగప్లతందనే విషయానన  గురుత ంచుకొన 

మీ మరియు మీ కుటుంబ ఖ్చిి త్మైెన వివరములను నిింప్ిండ్మ  

23. మీరు నిింపిన వివరములు నిజమైెనవని ప్ర మాణము చేసూు  చెక్ బాక్ు  పైెన కో్క్ చేసి "submit personal 

details" పైెన కో్క్ చేయoడ్మ. త్దుప్ర్త స్క్ా ీ ను క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

   

24. "Submit" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. మీ ధృ వీకరణకొరకు క్ర ింది విదముగా ఒక మెస్తజ్ కనిపిసుు ింది ; 

 

25. పైె కన్హ రిే షన్ చూసిన త్రువాత్ అదే పెజీ లోని "Educational Details" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. త్దుప్ర్త సా్క్ ీ ను 

క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది.  



 

 

 26.  ఆనై్లన్ లో దరఖాస్తు  చేస్తు నన ప్పు డు మీరు  ఎంటర్ చేసిన వివరములు ఆధారంగా మీ అరహ త పర కారం 

కళాశాలలో సీటును మొదట తాతాా లికంగా అలాట్ చేస్థు రు. తరువాత కళాశాలలో అధికారులు మీ 

ఒరిజినల్ సరిిఫికటల  లోన వివరములను అప్లల డ్ చేస్థు రు. ఇలా రండు చోటల  ఎంటర్ చేసిన వివరములలో 

ఏ ఒకా  వివరము టాలీ కాకప్లయినా మీకు తాతాా లికంగా కేటాయించబడిన సీటు రద్దు  అవడం మరియు 

మీ దరఖాస్తు ను సిసిమ్ నుండి తొలగంచడం ఆటోమేటిక్ గా జరిగప్లతందనే విషయానన  గురుత ంచుకొన 

మీ విదా కు సంబందించిన ఖ్చిి త్మైెన వివరములను నిింప్ిండ్మ. 

27. డ్మగ్రర  కళాశాలలకు దరఖాసుు  చేసుు నన వారు వారు 6వ త్రగతి నుిండ్మ ఇింటెర్మి డ్మయట్ రిండవ సింవత్ు రము 

వరకు చదివిన జిలోాల పేరోను విధిగా నిప్వలసి వింటింధి.  

28.  మీరు నిింపిన వివరములు నిజమైెనవని ప్ర మాణము చేసూు  చెక్ బాక్ు  పైెన కో్క్ చేసి "Submit Education 

details" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. క్ర ిందివిదముగా పాప్ అప్ మెస్తజ్ వసుు ింది. 

 

29. "Submit" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. త్దుప్ర్త స్క్ా ీ ను క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది.   



 

  

30.  "Candidate Details" లోని applicants & applicant family details and Educational 
details ను పూరి్తగా నిింపి సబి్మ ట్ చేసిన త్రువాత్ మాత్ర మే మీరు కళాశాలను మర్తయు గ్రర ప్పలను ఎింటర్ 

చేయగలరు. కావన "Candidate Details" లోని applicants & applicant family details 
and Educational details ను పూరి్తగా నిింపి సబి్మ ట్ చేసిన త్రువాత్ "Apply for College" పైెన 

కో్క్ చేయిండ్మ. త్దుప్ర్త స్క్ా ీ ను క్ర ింది విదముగా కనిపిసుు ింది. 

 

 31. మీరు పార సెు కిుస్ ను చదువతునన ప్పడు ముిందుగా త్యారు చేసుకొనన  (కళాశాల - గ్రర ప్ప - మీడ్మయిం - 
హాసిల్ కావాలి/అవసరము లేదు మొ. ఐచిి కాలు) ఆప్ు న్ు  ప్టిికను ప్ర కా న పెటికొని చాలా జాగర త్ు గా మీ 

యొకా  ఆప్ు న్ు  ను నిింప్ిండ్మ. 

 



 

32. మీ ఆప్ు న్ు  అనిన ింటిని నిపిన త్రువాత్ "Submit/update the college preferences" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. 

మీ కన్ రిే షన్ కొరకు క్ర ిందివిదముగా పాప్ అప్ మెస్తజ్ వసుు ింది.   

 

33. "Submit" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. ఇప్పు డు మీ ఆప్ు న్ు  సిసిమ్ లో స్తవ్ చేయబడ్మనాయి.   

34. మీరు ఆన్ లైెన్ లో నిింపిన దరఖాసుు  పిర ింట తీసుకిండ్మ.  మీరు నిింపిన వివరాలను మరోస్కర్త మీ ధృ వీకరణ 

ప్త్ర ములతో సర్తచూసుకిండ్మ. ఏవైెనా త్ప్పు లుింటే తిర్తగ లాగన్ అయి సర్తచేయిండ్మ.   

35. ధరఖాసుు లు సమర్తు ించుటకు యిచిి న గడువవరకు మీరు ఎింటర్ చేసిన వివరములను యెడ్మట్ చేసుకొనే అవకాశము 

కలదు. మీరు ఎింటర్ చేసిన ప్రు నల్/ఫే్య మలి/ఎదుకషనల్ వివరములను మారుు చేయవలేనింటే మీరు ఎింటర్ చేసిన 

ఆప్ు న్ు  అనిన ింటిని డ్మలీట్ చేసి తిర్తగ ఎింటర్ చేయవకాసివింటింది.  

36. మీ ఫోనుకు మర్తయు ఈ మెయిలుకు వచేి  త్దుప్ర్త సమాచారము కొరకు ఎదురు చూడిండ్మ.  
 

37. ఆనై్లన్ లో దరఖాసుు  ను సమర్తు ించినింత్ మాత్ర మున కళాశాలలో ప్ర వేశము దొర్తక్నటో కాదు. ఎిందుకింటే 

కళాశాలలో వనన  స్క్టో కింటే దరఖాసుు  చేసుకునే వార్త సింఖ్ే  చాలా ఎకుా వగా వింటింది. కళాశాలలోోని 

స్క్టోను ర్తజెరాే షనోను బటిి , మెర్తట్ ఆధారింగా నిింప్టిం జరుగుతుింది.  
 
38.  చాలా ముఖ్ా మైెన సూచన : ఆనై్లన్ లో దరఖాస్తు  చేస్తు నన ప్పు డు మీరు  ఎంటర్ చేసిన వివరములు 

ఆధారంగా మీ అరహ త పర కారం కళాశాలలో సీటును మొదట తాతాా లికంగా అలాట్ చేస్థు రు. తరువాత 

కళాశాలలో అధికారులు మీ ఒరిజినల్ సరిిఫికటల  లోన వివరములను అప్లల డ్ చేస్థు రు. ఇలా రండు చోటల  

ఎంటర్ చేసిన వివరములలో ఏ ఒకా  వివరము టాలీ కాకప్లయినా మీకు తాతాా లికంగా 



కేటాయించబడిన సీటు రద్దు  అవడం మరియు మీ దరఖాస్తు ను సిసిమ్ నుండి తొలగంచడం ఆటోమేటిక్ 

గా జరిగప్లతంది. కావన మీరు ఎంటర్ చేసిన వివరములను జాగితు గా సరి చూస్తకోండి అవసరమైెతే 

దరఖాస్తు లను ఆన్ లైన్ లో సమరిు ంచుటకు గల ఆఖ్రు తేదీ లోగా  మారుు లు చేస్తకోండీ.  

దరఖాస్తు లను ఆన్ లైన్ లో సమరిు ంచుటకు గల ఆఖ్రు తేదీ తరువాత ఎటువంటి  మారుు లు 

చేయుటకు అవకాశము వండద్ద.   

 

39. Option for sliding (అలాట్ చేయబడ్మన గ్రర ప్ప నుిండ్మ పైె గ్రర ప్పకు): 

 

1. మీరు ఎింటర్ చేసిన ఆప్ు న్ు  లోని మొదటి ఆప్ు న్ మీకు సిసిమ్ కేటాయిించివనన టోయితే మీరు సైెడ్మింగ్  ఎించుకొనే 

అవకాశము లేదు. కావన మీరు నిర్మణ త్ గడువ లోగా కళాశాలకు వెళి్ళ  మీ ధృ వీకరణ ప్త్ర ములను చూపిించి నిర్మణ త్ 

రుసుమును చెలోిించవలయును. అటో చేయనిచో మీకు కేటాయిించబడ్మన స్క్ట రదుద  అవతుింది.  
 
2. మీరు ఎింటర్ చేసిన ఆప్ు న్ు  లోని మొదటి ఆప్ు న్ కాక ఇత్ర గ్రర ప్పను మీకు సిసిమ్ కేటాయిించివనన టోయితే 

మీరు రిండు రకముల సైెడ్మింగ్ ఎించుకొనే అవకాశము కలదు i.e. (i) కళాశాలలో చేరకుిండా సైెడ్మింగ్ 

ఎించుకవడము (ii) కళాశాలలో చేర్త సైెడ్మింగ్ ఎించుకవడము. 
 
3. కళాశాలలో చేరకుండా సైెడింగ్ ఎంచుకోవడము : సిసిముచే తాతాా లికింగా మొదటి ఆప్ు న్ కానీ ఎదోవక 

గ్రర ప్పకు ఎింపిక అయి సదరు గ్రర ప్పలో చేరకుిండా త్న ఆప్ు న్ు  లోని పైెన గ్రర ప్పనిందు చేరదలచినవారు 

http://admission.tirumala.org లోనిక్ లాగన్ అయి హోమ్ స్క్ా ీ న్ లోని "Application 

Status" పైెన కో్క్ చేసి వచిి న సా్క్ ీ ను లోగల "Yes I opt for Sliding" కో్క్ చేయిండ్మ.    
 మీరు కళాశాలలో చేరకుిండా సైెడ్మింగ్ ఎించుకవడము వలో సిసిముచే తాతాా లికింగా మీకు కేటాయిించబడ్మన స్క్ట 

ఆటోమాటిక్ గా రదుద  అయి మీ దరఖాసుు ను త్దుప్ర్త రిండులలో మీ ఆప్ు న్ు  లోని పైెన గ్రర ప్పలలో స్క్ట 

కేటాయిింప్ప కొరకు ప్ర్తగణలోనిక్ తీసుకవడము జరుగుతుింది. మీ ఆప్ు న్ు  లోని పైెన గ్రర ప్పలలో స్క్టో ఖాళీ 

ఏరు డ్మ మీ మారుా ల వరకు స్క్ట వస్తు  మీకు స్క్టను సిసిమ్ కేటాయిసుు ింది. లేకుింటే ఏ గ్రర ప్పలోను మీకు స్క్ట 

రాదు. 
 
4.  కళాశాలలో చేరి సైెడింగ్ ఎంచుకోవడము: మీరు ఎింటర్ చేసిన ఆప్ు న్ు  లోని మొదటి ఆప్ు న్ కాక ఇత్ర 

గ్రర ప్ప మీకు కేటాయిించబడ్మవిండ్మ అిందులో చెర్మ అవకాశముింటే మీ ఆప్ు న్ు  లోని పైెన గ్రర ప్పనిందు 

చేరదలచినటోయితే నిర్మణ త్ గడువ లోగా కళాశాలకు వెళి్ళ  మీ ధృ వీకరణ ప్త్ర ములను చూపిించి నిర్మణ త్ రుసుమును 

చెలోిించైెనా త్రువాత్ http://admission.tirumala.org లోనిక్ లాగన్ అయి హోమ్ స్క్ా ీ న్ లోని 

"Application Status" పైెన కో్క్ చేసి వచిి న స్క్ా ీ ను లోగల "Yes I opt for Sliding" కో్క్ చేయిండ్మ.    
 కళాశాలలో చేర్త సైెడ్మింగ్ ఎించుకవడమువలో మీరు చేర్తన గ్రర ప్పలో స్క్ట మీకు అలాగే వించి మీ దరఖాసుు ను 

త్దుప్ర్త రిండులలో మీ ఆప్ు న్ు  లోని పైెన గ్రర ప్పలలో స్క్ట కేటాయిింప్ప కొరకు ప్ర్తగణలోనిక్ తీసుకవడము 

జరుగుతుింది. మీ ఆప్ు న్ు  లోని పైెన గ్రర ప్పలలో స్క్టో ఖాళీ ఏరు డ్మ మీ మారుా ల వరకు స్క్ట వస్తు  మీకు స్క్టను 

సిసిమ్ కేటాయిసుు ింది. లేకుింటే మీరు ఇప్ు టికే చెర్తవనన  గ్రర ప్పలో మీకు స్క్ట అలాగే వింటింది.  
 
5. సైెడ్మింగ్ సెలెకి్ చేసుకవడానిక్ హోమ్ స్క్ా ీ నులోని  "Application Status" పైెన కో్క్ చేస్తు  త్రువాతి స్క్ా ీ ను క్ర ింది 

విదముగా కనిపిసుు ింది.  



 
    
6.  "Yes I Opt for Sliding" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ. ఇప్పు డు పైె గ్రర ప్పనకు సైెడ్మింగ్ కావాలనే మీ ఆప్ు న్ సిసిమ్ 

నిందు ర్తకార్్ చేయబడ్మింది  

7.  సైెడ్మింగ్ కరుతునన ప్పడు ఆప్ు న్ు  ను మారిే  అవకాశము విండదు. మీరు ముిందుగా అపోోడ్ చేసిన ఆప్ు నోలో పైె 

గ్రర ప్పనకు మాత్ర మే సైెడ్మింగ్ ఆప్ు న్ వింటింది  

8.  తాతాా లికింగా స్క్ట కేటాయిించబడ్మన అభే్ రుథ లు కళాశాలలో ధృ వీకరణ ప్త్ర ములను సమర్తు ించి నిర్మణ త్ 

రుసుమును చెలోిించక పోయినా లేక వెబ్ సైెట్ నిందు Sliding option ను ఎింపిక చేయక పోయినా 

వార్తక్ తాతాా లికింగా కేటాయిించిన స్క్ట రదుద  కాబడటిం జరుగుతుింది మర్తయు వార్త దరఖాసుు   

త్దుప్ర్త రిండులకు ప్ర్తగనలోనిక్ తీసుకొనబడదు.  

40. సహాయము కొరకు సింప్ర దిించవలసిన నింబరోు:  

1. లాిండ్మింగ్ పేజీలోని లిింక్ "for assistance click here" ని గమనిించిండ్మ. 

 

 "for assistance click here" పైెన కో్క్ చేయిండ్మ క్ర ింది వివరములు కనిపిస్కు యి. 

మీకు కలిగన సందేహమును బటిి పైవారిలో సంబందించిన వారిన సంపర దించగలరు 

Name of the College Name of the Lecturer Mobile No. 

 P.Priyavardhana Babu 9491454981 



 

SPW Junior 
College 

T.Janaki Rami Reddy 8985842871 

C.Sreenivasulu Naidu 8309623899 

Y.Maheswaraiah 9951503024 

 

 

SV Junior College 

K.Krishna Kishor 7780304383 

M.Madhu 9701589139 

G.Sireesha 9502026379 

K.Somasekhar 9966401608 
 

- తిరుమల తిరుపతి దేవసా్థనముల విద్యా ధికారి   

 


