రాజీవ్ గాాంధీ వైఙ్ా ఞనిక సాాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాం
(ఆరజీయూకేటి, తెలాంగాణ రాష్ట్ ాంర )
(Established by RGUKT Act 18 of 2008 (Telangana Adaptation Order, 2014)
బాసర, నిరమల్ జిలలా, తెలాంగాణ రాష్ట్ ాంర – 504 107,

6 - సాంవత్సరాల సమీకృత్ బి.టెక్. డిగీజ విద్యాకారాకీమాం
2017-18 విద్యా సాంవత్సరానికి ప్రవశ్
ే ప్రకటన
తేద్ి: 26-04-2017

No. 3/RGUKT (TS) / B Tech /Admissions/2017

రాజీవ్ గాాంధీ వఙ్
ై ా ఞనిక సాాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాం, బాసర (తెలాంగాణ రాష్ట్ ాంర ) లో 6 - సాంవత్సరాల సమీకృత్
బి.టెక్. డిగీజ విద్యాకారాకీమాం మొదటి సాంవత్సరాం (2017-18) లో ప్రవేశ్ాం కోసాం అరహుల న
ై అభ్ారహుల న ాండి
దరఖలసు లన కోరడమన
ై ద్ి.
ప్రవశ
ే ానికి అర్హత:
a) యస్.యస్.సి. లేద్య ద్యని కి సమలనమన
ై ప్రజక్ష, 2017 లో రెగ్యాలర్ విద్యారహులుగా ప్రధమ ప్రయత్నాంలో
ఉత్తు రహుల ై ఉాండయలి.
b) వయస స31.12.2017 నయటికి 18 సాంవత్సరాలు మాంచకూడద (SC/ST కేటగిరి అభ్ారహులకు 21
సాంవత్సరాలు)
దర్ఖాస్తు చేస్తకునే విధానం:
దరఖలసు లు ఆన్ ల ైన్ ప్దద తిలో కేవలాం టి.యస్.ఆన్ ల న్
ై సరజవస ద్యవరా మలత్రమే చేస కోవాలి.
ఆన్ ల న్
ై ద్యవరా దరఖలసు చేస కొన టకు పారరాంభ్తేద్ీ

:

28-04-2017

ఆన్ ల న్
ై ద్యవరా దరఖలసు ల సీవకరణకు చివరి తేద్ీ

:

24-05-2017

దరఖలసు ల పిరాంటౌట్ సీవకరణకు చివరి తేద్ీ

:

29-05-2017

స్ూచన: 1. ప్రవశ
ే ాలు ప్దవ కాాస గేీడు పాయాంటు యలవరేజి (GPA) మరియయ ప్రతి సబజీక్ు లోన అభ్ారిు ప ాంద్ిన
గేీడు ప్రతిభ్ల ఆధయరాంగా, రూల్ ఆఫ్ రిజరేవష్టన్ ని అన సరిాంచి ఉాంటాయ.
2. ప్రభ్యత్వ ఆద్ేశాలు మరియయ ఆరజీయూకేటి నిబాంధలన అన సరిాంచి, ప్రవేశాల కోసాం నయన్ రెసడ
ి ెనిియల్ ప్రభ్యత్వ
పాఠశాలలు, జిలలా ప్రిష్టత్ మరియయ మయనిసిప్ల్ పాఠశాలలోా చద్ివిన విద్యారహులకు వారి ప్దవ కాాస మొత్ు ాం GPA కు
అదనాంగా 0.4 డిపవ
్ై ష్ట
ే న్ సక ోరహన కలప్బడుత్ ాంద్ి.
3. రాష్ట్ ప్
ర తి మరియయ ప్రభ్యత్వ ఉత్ు రహవలనన సరిాంచి మొత్ు ాం సీటాలో 85% తెలాంగాణ విద్యారహులకు, 15% అన్
రిజరహవడ్ సీటా ు తెలాంగాణ మరియయ ఆాంధర ప్రద్ేశ్ విద్యారహులకు కేటాయాంచబడున .
4. తెలాంగాణయ మరియయ ఆాంధరప్ద్
ర శ్
ే రాష్ట్్త్
ర ర విద్యారహులకు, అాంత్రాీత్తయ విద్యారహులకు మరియయ గ్ల్్ ద్ేశాలలో
ప్నిచేసు నన భారత్తయయల పిలాలకు అదనప్ు సీటా ు కలవు.
మరినిన వివరాల కొరకు www.rgukt.ac.in మరియయ www.admissions.rgukt.ac.in చూడాండి. లేద్య ఇమయల్: admissions@rgukt.ac.in ద్యవరా తెలుస కోవచ ు.
బాసర

సాం/- డెర
ై ెక్ర్

