ఆచార్యఎన్.జి.ర్ంగావ్యవ్సాయవిశ్వవిద్ాయలయం, గ ంటూర్ు
శ్రీ వంకటేశ్వర్ పశువద్
ై య విశ్వవిద్ాయలయం, తిర్ుపతి
డా. వై.యస్.ఆర్. ఉద్ాయన విశ్వవిద్ాయలయం, వంకటరామననగూడం
మత్స్య శాస్త్ ర విశ్వవిద్ాయలయం, విజయవాడ
డిప్ొ ల మా కోర్ుులలో పరవశ్మ కొర్కు మానయయవ్ల్ మరియ స్పెషల్ కేటగిరి కౌన్స్లింగ్ తేద్ల
ీ పరకటన
ఆచార్యఎన్.జి.ర్ంగా వ్యవ్సాయ విశ్వ విద్ాయలయం, గ ంటూర్ు, శ్రీ వంకటేశ్వర్ పశువద్
ై య విశ్వవిద్ాయలయం, తిర్ుపతి,
డా.వై.యస్.ఆర్.ఉద్ాయన విశ్వవిద్ాయలయం, వంకటరామననగూడం, మత్స్య శాస్త్ ర

విశ్వవిద్ాయలయం, విజయవాడ లచే

నిర్వహంపబడుతునన మరియ ఆయా విశ్వవిద్ాయలయాలచే గ రితంపు ప్ల ంద్ిన పపవ
ై టు వ్యవ్సాయ ప్ాలిటెకననక్ లలో రండు /
మూడు సంవ్తుర్మ ల వ్యవ్సాయ, స్ంద్ియ
ర
వ్యవ్సాయ, వితత న సాంకేతిక పరిజ్ా ఞనమ , వ్యవ్సాయ ఇంజ్నీరింగ్, ఉద్యాన,
పశుపో షణ, మత్స్యశాస్త్ ర డిప్లొ మా కోర్ుులకు 2022-23 విద్ాయ సంవ్తుర్మ నకు మానయయవ్ల్ మరియ స్పెషల్ కేటగిరి కౌన్స్లింగ్
లకు అభ్ార్ధులను పిలవడిం అయినద్ి.
అగ్రి పాలీసెట్ 2022 పరవేశ పరరక్ష లో సాధించిన మార్ుుల ఆధార్ంగా ఆనన్
లొ లో ఇద్ివ్ర్కే నమోద్య చేసయకునన మరియ
దరఖాస్త
ు చేయన్స అర్ుుల న
ై ఆస్తకత్ గల అభ్యర్ుులనయ కౌనిులింగ్ కు ద్ిగ వ్ పరకునన విధంగా పిలవ్డం జ్ర్ుగ చయననద్ి.

26.09.11

10.30 AM

ఆన్ ల ైన్ లో Sports and Games, CAP, NCC మరియ PH (Differently abled) కేటగిరిలలో
పరవశ్ం కొర్కు దర్ఖాస్తు్ చేస్తుకునన అభ్ార్ధుల కొర్కుస్పెషల్ కేటగిరి కౌనిులింగ్.
ఆన్ ల ైన్ లో దర్ఖాస్తు్ చేస్తుకునన అభ్ార్ధుల కొర్కు మానయయవ్ల్ కౌన్స్లింగ్

2.00 PM
27.09.22

28.09.22

29.09.22

(అగ్రి పాలీసెట్ పరీక్షలో 60 లేక అంత కన్నా ఎక్కువ మార్కులు పందిన విద్యార్క
ు లు)

10.30 AM

ఆన్ ల ైన్ లో దర్ఖాస్తు్ చేస్తుకునన అభ్ార్ధుల కొర్కు మానయయవ్ల్ కౌన్స్లింగ్

నయండి

(అగ్రి పాలీసెట్ పరీక్షలో 59 లేక అంత కన్నా తక్కువ మార్కులు పందిన విద్యార్క
ు లు)

10.30 AM

పదవ త్సర్గతి లో ఉత్త్ ర్ణత్స ప ింద్ి డిపొమా కోర్కులలో పరవేశం కొరక్క దరఖాస్త
ు చేయన్స ఆింధ్ర

నయండి

విశవ విద్యాలయ పరరధల
ి ోన్స అభ్ార్ధులు

10.30 AM

పదవ త్సర్గతి లో ఉత్త్ ర్ణ త్స ప ింద్ి డిపొమా కోర్కులలో పరవేశం కొరక్క దరఖాస్త
ు చేయన్స శ్రి

నయండి

వింకటేశవర్ విశవ విద్యాలయ మరరయు అన్ రరజర్వడ్ (నయన్ లోకల్) పరరధల
ి ోన్స అభ్ార్ధులు

కావలసిన స్తింఖా కింటే అధికముగ్ా అభ్ార్ధులను పిలవడిం వలన, పిలచిన వార్ిందరరకీ పాలటెకతనక్ సీటు వస్తు్ిందన్స హామీ
ఇవవలేము.
కౌన్సిలింగ్ జరుగు స్థ లము: ప్రింతీయ వ్యవ్స్య పరిశోధనాస్థనిం, ఆడిటోరియిం, ల ిం, గుింటూరు. కౌన్స్లింగ్ లో సీట్ల
కేట్ాయింపు ప ిందిన అభ్యర్ధులు కౌన్స్లింగ్ సింట్ర్లలని సింబింధిత ప్ాలిటెకననక్ క ింట్ర్ల లో నిర్ణీత ఫీజును చెల్లించిన అభ్యరుులకు
మ త్రమే సీటు ఖర్రు చేయబడుత్ ింది.

Original certificates to be produced & submitted at the time of admission:

i)
ii)
iii)
iv)

SSC or its equivalent pass Certificate
Form I, if belongs to Rural/non municipal area.
Transfer Certificate from the Institution last studied.
Community Certificate in the case of candidates belonging to Backward Classes, Scheduled
Castes / Tribes duly signed by the competent authority.
v) EWS certificate from the competent authority that got admission under EWS
category
vi)

Study certificates (4th to 10th Class)

vii) Residence Certificate, if necessary
viii) Candidates selected under Special Categories (CAP / NCC / PH / Sports & Games) should
submit the original certificates issued by the competent authority.

Fee structure (For academic year, 2022-23) :

Fee to be paid at the time of admission (in Rs.)
S.No

University

Government

Affiliated

1

ANGRAU

Rs.9,650.00 and Rs.11,700.00*
*(Refundable deposit)/I Semester

Rs.24,450.00/I Semester

2

Dr. YSR HU

3

SVVU

4

APFU

Rs.8,403.00 + 11215.00*
*(Refundable deposit)/
I Semester
Rs.15,575.00/I Semester
1st Sem: Rs. 16,260.00
2nd Sem: Rs. 4,125.00
Total (I yr): Rs. 20,385/-

Rs.32,803.00/I Semester

Rs.21,500.00/I Semester
1st Sem: Rs. 21,500.00
2nd Sem: Rs. 17,750.00
Total (I yr): Rs. 39,250/-

