2020-2021 విద్యా సంవత్సరానికి డిగ్ీర లో ప్రవేశాలకు ధరఖాసతుల ఆహ్వానం

ప్రభుత్ా డిగ్ీర కళాశాల, రావులపాల ం
(ఉననత్ విద్ా నంద్ంచడంలోద్యద్యప్ు 40 సంవత్సరాల విశేషానతభవం గల సంసథ )
(కళాశాల

ప్రమాణయల మద్ంప్ు సంసథ NAAC బంగుళూరు చే గ్రీడింగ్ ప ంద్నద్)
(ఆద్కవి నననయ విశ్ా విద్యాలయ అనతబంద్ సంసథ )

మా ప్రత్ేాకత్లు
 డిగ్రీతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్య ోగ్ాల న
ై Group I, Group II, సివిల్ సర్రవసెస్ , Staff Selection Commission, బ్ోాంక్
ఉద్య ోగ్ాల పో టీ ప్ర్రక్షలకు ఆయా ఉద్య ోగ్ాలకు ఎాంపికైన వార్ిచే కర్రర్ గ్ైడెన్స్ సెల్ ద్వవర్ా శిక్షణ
 డిగ్రీ త్ర్ావత్ M.A., M.Sc., M.Com., M.B.A., M.C.A., లాాంటి P.G. ప్రవేశ ప్ర్రక్షలకు శిక్షణ
 డిజిటల్, ICT, కాంప్యోటర్ వాంటి మౌలిక సదుపాయాల ద్వవర్ా ద్ేశాం లోని ప్రముఖ విద్వో సాంసథ ల పర ర ఫెసర్ల నుాండి బో ధన
 JKC(జవహర్ నవల డ్జ్ సెాంటర్), ELL (ఇాంగ్రలస్ లాాంగ్వవజ్ లాబ్) ద్వవర్ా టెకనికల్, కమయోనికవషన్స, అనలిటికల్ సిిల్్
 ప్రమాణవలతో కూడిన విలువలు కలిగ్ిన డిగ్రీ విదో
 ర్ాగ్ిాంగ్ లేని కళాశాల
 విద్వోర్ిినులకు ప్రతేోక ర్క్షణ మర్ియు కర్ాటే, టెైకావాండయ వాంటి సవవయ ర్క్షణ త్ర్గత్ులు
 ఫవల్్ టిరప్పులు, సెమీనవర్లల, వర్ి షాప్పలు, సట డీ పారజకుటలు ప్ర్ికర్ాల ద్వవర్ా బో ధన
 కళాశాల గీాంధవలయాం ద్వవర్ా ప్రతి ఒకిర్ికీ టెక్ట్ , ర్ిఫర్న్స్ ప్పసత కాల లభోత్
 వార్ాత ప్తిరకలు, మాోగజైన్స లు, జర్ిల్్, ఆన్స ల ైన్స జర్ిల్్ అాందుబ్టు
 N.S.S. ద్వవర్ా విద్వోర్లులు సామాజిక సేవా కార్ోకీమాల లో పాలగొనే అవకాశాం
 కీమాం త్ప్ుకుాండవ ఆటలు మర్ియు వాోయామాం ద్వవర్ా భౌతిక, మానసిక దురడతవవనికన చర్ోలు
 ద్వద్వప్ప 20 సాంవత్్ర్ముల బో ధనవనుభవాం కలిొ Ph.D., M.Phil., NET అర్హత్లు కలిగ్ిన ఆద్వోప్కులచే బో ధన
 డిగ్రీ నుాండే కళాశాల ప్ర్ిశోదన శాలలో ప్ర్ిశోదనల పెై అవగ్ాహన పారజక్ట వర్ి లు
 బి. కామ్ విద్వోర్ల్లకు ఇాంటర్ి షిప్, ఫవల్్ టెని
ై ాంగ్ లద్వవర్ా బో ధన
 బయటి ప్రముఖ సాంసథ ల ఆద్వోప్కులచే అతిధి ఉప్నవోసాలు
 డిగ్రీ తో పాటే ఉపాద్ి కలిుాంచే సర్ిటఫికవట్ కోర్ల్లు మర్ియు Add on కోర్ల్ల నిర్వహణ
 బిరడి్ కోర్ల్లు, ర్మిడియల్ కోర్ల్లు, SIP ల ద్వవర్ా వెనుకబడిన విద్వోర్లు ల వికాసానికన చర్ోలు
 సాిలర్ షిప్పులు, ఫవజ్ ర్ియాంబర్్ మాంట్ , బస్ పాస్ ల వాంటి సౌకర్ాోలు
 ప్రతి విద్వోర్ిి యొకి విద్వో మానసిక బ్వోద్ేవగ వికాసానికన తోడవుటు
 ప్ర్ాోవర్ణ ప్ర్ిర్క్షణ అవగ్ాహనవలతో కూడిన విదో
 త్లిల దాండరరల మర్ియు అధవోప్కుల సమావేశముల ద్వవర్ా విద్వోర్ిి అభివృద్ిు కన సూచనలు
 ప్యర్వ విద్వోర్ల్లు,త్లిల దాండరరల సహకార్ము, సూచనలతో ప్రతివిద్వోర్ిి సర్వతోముఖాభివృద్ిు కన కృషి
 కీమబదు మైన మయలాోాంకన ప్దు త్ుల ద్వవర్ా విద్వోర్లిల ప్రగతి అాంచనవ, సూచనలు మర్ియు సలహాలు
 కొత్త ఆవిషిర్ణల వెైప్ప పో ర త్్హాంచేలా సెైన్స్ ఎగ్ి్బిషన్స లు వర్ి షాప్పలు అతిధి ఆద్వోప్కులద్వవర్ా పో ర తవ్హాం





















Student Support Facilities
Digital Class Rooms - 3 Nos
Virtual Class Room
Central Library
MANA TV
Jawahar Knowledge Centre (JKC)
English Language Lab
(ELL)
Well Equipped Laboratories - 5 Nos
Centre for Capacity Building & Career Guidance
Centre for Research
Women Empowerment Cell
Gymnasium
Student Council
Play Grounds-2
Wi.fi enabled Campus
Red Ribbon Club
Red Cross
Centre for Innovation, incubation & Entrepreneurship
Women waiting hall with all facilities
Centre for performing Arts

అంద్సతునన కోరుసలు
(English & Telugu Medium)
B.A
(H.E.P)
B.Com
(Gen)
B.Com
(Computer Applications)
B.Sc.
(M.P.C)
B.Sc.
(M.P. Computer Science)
B.Sc (C.B.Z)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ఈ విద్యా సంవత్సరం నతండి

ఉపాధ అవకాశాలునన మారకెట్ ఓరియంటెడ్ కోరుసలు

1. B.Sc.

M.P. Renewable Energy
Sources
Chemistry, Botany
Horticulture

2. B.Sc.

ఈ విద్యా సంవత్సరం నతండి P.G. కోరుసలు
1. M.Sc.
2. M.A
3. M.Com

Computer Science
Political Science

Our Renowned Faculty
S.No

Name of the Faculty

Qualification

Subject

1

Sri Bh.S.V.V.N.Satya Murthy

M.Sc., B.Ed

Lecturer in Physics

2

Sri TYHAG Gandhi

M.Sc., B.Ed.

Lecturer in Physics

3

Dr.K.Srinivasa Rao

M.Com., Ph.D., NET & SLET

Lecturer in Commerce

4

Dr.T.Sreevaram

M.Sc., Ph.D.

Lecturer in Chemistry

5

Smt..A.Rajeswari

M.A., NET & SLET

Lecturer in English

6

Sri A.V.N.Balaji

M.Sc., NET & SLET

Lecturer in Mathematics

7

Smt.N.Suneetha

M.Sc. NET & SLET

Lecturer in Zoology

8

Smt.U.Subhashini

M.Tech., M.Sc., SLET

9

Smt.P.V.V.S.D.N.L.Karunasri

M.A., SLET

Lecturer in Computer
Applications
Lecturer in History

10

Sri S.Chinababu

M.A., M.Phil., NET

Lecturer in Economics

11

Smt.G.Sugnani

M.Sc., M.Li.Sc.., MA., B.L.

Lecturer in Library Science

12

Smt. M. Hemalatha

M.Sc.

Lecturer in Botany

13

Sri. V. Venkateswara Rao

M.Sc.

Lecaturer in Chemistry

14

Smt. P.S. Vijaya Lakshmi

M.Com.

Lecturer in Commerce

Total Service
32 Years
32 Years
25 Years
25 Years
12 Years
7 Years
9 Years
9 Years
12 Years
9 Years
30 Years
12 Years
12 Years
9 Years

మా కళాశాలలో ప్రవేశాం పర ాంద్ిన ప్రతి విద్వోర్ిుకన నవణోమైన విదో తో పాటు త్ప్ుని సర్ిగ్ా ప్రభుత్వ ఉద్య ోగ్ాలు P.G. సవటల ు పర ాంద్ేలా
విలువలతో కూడిన విదోనాంద్ిాంచి విద్వోర్లులకు ఉత్త మ విశవ వాోప్త పో టీ త్తవవనిి నెైప్పణవోలు పర ాంద్ేలా చేసత ామని హామీ ఇసుతనవిము.
ప్రరనిసపాల్ మరియు సరబబంద్
ప్రభుత్ా డిగ్ీర కళాశాల, రావులపాల ం

