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వేదిక: శ్రర  వంకటేశ్వర కళ్యాణ వేదిక  

స్థ లం: ఏలేశ్వరం 

తేది : 21-07-2019.  

స్మయం:  8 AM  TO  3:00 PM 

కారాకర మం: 17 వ స్కాలరి్షప్ కారాకర మం 
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అతిధులు: 

❖ శ్రర  మజి్జ స్తా ప్ర కాష్ (PCT-President) 

❖ శ్రర  విజయ భాస్ార్ (SSA PO) 

❖ ఆలుమ్నన స్కాలర్ా 

 

➢ Intent of Scholarship Programme: 
 

స్మాజ హితం కోస్ం 2002 లో అంకురారపణ చేసిన ప్డాల చార్షటబుల్ టర స్్ట మొట్మొదటి కారాకర మం స్కాలర్ 

షిప్ా  (ఉప్కార వేతనాలు). “ప్ర తిభకు పేదర్షకం అడ్డు  కాకూడదు, ఆస్క్తి , స్కమరు ాం ఉనన ప్ర తీ పేదవాడూ ఉననత 

చదువులక్త వళ్ళగలగాలి” అనే స్ంకలపంతో చేప్ట్ిన ఈ కారాకర మం అంచలంచెలుగా జూలై  2019 నాటిక్త 

813 స్కాలర్ షిప్ా ద్యవరా 36,10,326/- లక్షల రూపాయలు వితరణ చెయాడం జర్షగంది.  

ఈ విధంగా 17 స్ంవతారాలు పూర్షి  చేసుకుని 18 వ స్ంవతారం లోక్త అడ్డగుపెట్డం జర్షగంది. వచ్చిన 

విద్యార్ధు లను వార్ధ చదివే కోర్ా ని బట్ి గ్రూ ప్ లుగా డివై డ్ చేసి ఆలుమ్నన స్కాలర్ా చేత ఇంటరాక్షన్ సెషన్ా 

జరప్టం తర్ధవాత ముఖ్ా  అతిధి గా పిలిచ్చన స్రవ శిక్షా అభియాన్ PO గార్ధ  మాట్లా డిన అనంతరం 

ఉప్కారవేతనాలు ఇవవడం జర్షగంది.    

ఈ స్ంవతారం 50 మందిక్త  2,26,000/- రూపాయల ఉప్కారవేతనాలు ఇవవటం జర్షగంది. 
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ప్ర తి స్ంవతారం PCT కొతి  దరఖాసిులను ఆహ్వవనించడం జర్ధగుతుంది అదే విధంగా పాత దరఖాసిులను 

రెనుావల్ చేయడం కూడా జర్ధగుతుంది. 

PCT క్తర ంది చదువుతునన courses క్త స్కాలర్షిప్ా ఇవవడం జర్ధగుతుంది. 

• ఇంటర్మీడియట్  ( 2 స్ంవతారాలు ) 

• డిప్లా మా ఇన్ ఇంజనీర్షంగ్ - పాలిటెక్తనక్ ( 3 స్ంవతారాలు ) 

• డిప్లా మా ఇన్ ఎడ్డాకేషన్/ఫారీసీ ( 2 స్ంవతారాలు ) 

• డిగ్రర  (బి.ఎసిా.,బి.ఎ.,బి.కాం.) (3 స్ంవతారాలు) 

• ఇంజనీర్షంగ్ (4 స్ంవతారాలు) 

• బి.ఇడి. ( 1 స్ంవతారం) 

• ఎం.బి.బి.ఎస్ట. (5 స్ంవతారాలు) 

Application Process 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

అపిా కేషన్ా  వబ్ సెై ట్ నుండి డౌన్లా డ్ చేసుకోవచ్చి. 

Applications 

Fresh Application Renewals 

Apply by 30th 

MAY each year 

Apply personal 

interviews in June 
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అరహ తలు: 

• అపిా కేంట్ ఖ్చ్చితంగా ఆంధర  ప్ర దేశ్, తెలంగాణా స్్టట్ా క్త చెందిన వాడై  ఉండాలి. 

• గత మర్షయు ప్ర సిుత చదువులు Govt. స్కాల్ా క్త చెంది ఉండాలి. 

•  చదువు ను కొనస్కగంచడానిక్త ఆర్షు క ప్రమై న వనర్ధలు స్ర్షగాా లేకప్రవడం. 

• డిగ్రర  చ్చవర్ష స్ంవతారం చదువుతునన పిలా లకు తకుావ పార ధానాత ఇవవటం జర్ధగుతుంది. 

క్తర ంది ప్ర్షసిథ తులలో దరఖాసిులు తిరస్ార్షంప్బడ్డను. 

• దరఖాసిు పూర్షి గా నింప్కప్రవడం 

• స్ర్షకాని వివరాలు ప్లందుప్రచడం  

•  ఇంటరూవా జర్షగన స్మయం లో స్ర్షయై న స్ర్్షఫికెట్ా ని అప్పగంచకప్రవడం  

ఎంపిక విధానం: 

EVR (Eligibility Verification Report) అనే ప్ర క్తర య ద్యవరా స్కాలరి్షప్ తీసుకోవడానిక్త ఎంత వరకు అర్ధహ లు 

అని ప్ర్మక్షంచ్చ, ఎంపిక చేసుకోవడం జర్ధగుతుంది. 

 

• EVR అనగా ఇంటిక్త వళ్లా  వార్ష యొకా ఆర్షు క ప్ర్షసిథ తిని మర్షయు సిథ తిగతులను అంచనా వేసి EVR 

Form పూర్షి  చేయడం జర్ధగుతుంది. దీని ద్యవరా పూర్షి  అవస్రత ఉనన విద్యార్ధు లను  మాతర మే ఎంపిక 

చేయడం జర్ధగుతుంది.  
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➢ Idea of pay it forward                
 

PCT యొకా లక్షాం ఏమ్నటంటే “ఈ విధంగా స్కాలరి్షప్ ప్లందుకుంటునన ప్ర తి ఒకార్ధ వార్ష జీవితం లో ఏ స్కథ యిలో 

ఉనన, ఎకాడ్డనాన వార్ష గత్సనిన, తలిా  దండ్డూ లను మర్షిప్రకుండా, పేద ప్ర్షసిథ తి లో ఉనన ప్ర తిభావంతులై న తన లంటి 

విద్యార్ధు లకు కనీస్ం ఒకార్షకెై న స్హ్వయం చేయగలగాలి”.  

Paying It Back 

మనం ఎవర్ష వలా నై నా స్హ్వయం ప్లందితే మనక్త అవకాశ్ం ఉననప్పుడ్డ తిర్షగ వార్షకే ఆ స్హ్వయం అందిస్టి  ద్యనిని 

Paying It Back అంట్లర్ధ. 

Paying It Forward 

మనం ఒకర్ష నుండి స్హ్వయం ప్లంది ఎదిగన తర్ధవాత మన లంటి నేప్థ్ాం ఉనన మర్షకొంతమందిక్త మన ప్ర్షధిలో 

వీలై న స్హ్వయం చేయడమే Paying It Forward. 

PCT ప్ర ధాన ఉదేేశ్ాం Paying It Forward. 

 

➢ Speaker say on           
 

SSA (స్రవ శిక్షా అభియాన్) PO :  విజయ భాస్ార్  

మనము చదువు యొకా విలువను గుర్షి ంచాము. 150 స్ంవతారాలకు వనక్తా వళి్త అప్పుడ్డ చదువుకోవడం 

అప్శ్కుణంగా బావించేవార్ధ. పుస్ి కాలలో జంతువుల బొమీలు ఉంట్లయి అని పుస్ి కాలు బయట వదిలేసి కాళ్ళళ 

చేతులు కడ్డకుాని లోప్లిక్త రమీనే వార్ధ అంట నేను ఒక పుస్ి కంలో చదివాను. ఇప్పుడ్డ అయితే చదువు యొకా 

విలువను అందర్ధ గుర్షి ంచార్ధ 90% వరకు చదువుకుంటునానర్ధ. 10% మాతర మే మార్ధమూల పార ంత్సలలో 

చదవకుండా ఉండిప్రతునానర్ధ. 

ముందుగా నేను పిలా లను ఉదేేశించ్చ చెపిపంది ఏమ్నటంటే  చదువుక్త సిలబస్ట క్త తేడా తెలుసుకోవాలి. 
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ఒక వాక్తి  వయసుా, తరగతి మర్షయు మానసిక సిథ తి మీద ఆధారప్డి సిలబస్ట ఉంటుంది. సిలబస్ట అనేది ఒక పెదే 

భవనానిక్త పునాది లంటిది. పాఠశాలలు, కళ్యశాలలు మర్షయు ఉపాద్యాయులు పునాదులు మాతర మే వేస్కి ర్ధ. 

పునాదుల మీద మనము నివసించగలమా? లేదు కద్య. అందుకే పునాదుల మీద చదువు అనే భవనాలు మనమే 

కట్ుకోవాలి. ఎల అంటే గర ంధాలయాలకు ప్రయి పుస్ి కాలు చదివి మనమే గోడలు, క్తటికీలు, తలుపులు మర్షయు 

స్కా పు నిర్షీంచ్చకోవాలి. అప్పుడ్డ మాతర మే మనము భవనాలలో నివసించగలము. “పునాది లేని భవనం నిలబడదు, 

భవనం లేని పునాది ఉప్యోగప్డదు”.  ఏదై నా ఒక గ్రూ పు తీసుకునేటప్పుడ్డ మా అమీ చెపిపంది మా నానన చెపాపడ్డ 

అని కాకుండా మన ఆస్క్తి  ని బట్ి మనం ఎంచ్చకోగలగాలి. ఉద్యహరణకు నేను 10 వ తరగతి పాస్ట అయిాన తర్ధవాత 

మా నానన గార్ధ MPC చదవరా అనానర్ధ. నాకు లకాలు రావు. ఎంతో బాధలు ప్డి, బట్్ట ప్ట్ి మొతి ం మీద 10 వ 

తరగతి లో లకాలు పాస్ట అయాాను. అప్పుడ్డ అంకెలు కనబడనిది ఏంటి అని అలోచ్చంచ్చ HEC తీసుకునానను. కాని 

ఇప్పుడ్డ ప్క్తాంటోడ్డ MPC తీసుకునానడ్డ, ఇంకొకడ్డ డాక్ర్ చదువుతునానడ్డ అని అవే గొప్ప చదువులు అనుకుని 

వాటిలోక్త ఆస్క్తి  లేకుండా ఎంటర్ అవుతునానర్ధ. “గొప్ప చదువులు అంటూ ఏమ్న ఉండవు. చదివే వాటిని గొప్పగా 

చదవాలి”. మనము కాలేజీ క్త వళ్తళటప్పుడ్డ మోడరన్ డర స్ట లు వేసుకోవాలి అనుకుంట్లము కాని మోడరన్ అనేది 

ఫిజ్జకల్ అపీరెన్ా లో కాదు మన మై ండ్ మోడరన్ గా ఉండాలి. కందుకూర్ష వీరేశ్లింగం గార్ధ చూడట్లనిక్త రెై తు ల 

ఉంట్లర్ధ కాని ఆయన మై ండ్ (ఆలోచ్చంచే విధానం) మోడరన్ గా ఉంది కాబట్ే 1874 లోనే మొట్మొదటి 

స్కర్షగా ఆడపిలా ల కోస్ం స్కాల్ మొదలు పెట్్లర్ధ. కొనిన వేల మంది ఆడవాళ్ళళ ఉద్యాగాలు చేసిునానర్ధ అంటే 

ఆయన ఆధునికమై న దూరదృస్ి కారణం. 

తలిా  దండ్డూ లుగా మీకు చెపేపది ఏంటి అంటే ప్కా వాడితో మీ పిలా లను ప్రలివదేు. వాడ్డ చూడ్డ ఎంత చకాగా మంచ్చ 

మార్ాా తో పాస్ట అవుతునానడో అని ప్రలిితే వాడ్డ నినున ఇల అడగవచ్చి. మన ప్క్తాంటి వార్షక్త కార్ధ ఉంది. మనకు 

ఎందుకు లేదు అని అడిగతే మీర్ధ  ఏమ్న చెప్పగలర్ధ. మీర్ధ  స్కధించలేనివి మీ పిలా లతో చేయించాలి అనుకోవడం 

అజా్ఞనం అవుతుంది. వార్ష ఆస్క్తి  ని బట్ి వార్షని చదవనివవండి. స్ర్షగాా చదవకప్రతే దూడలు మేపుకోవాలిా వస్కి ది 

అని ట్టచర్ అంట్లడ్డ. అదే దూడలు మేపుకునన వాడ్డ పిలా వాడిని చూసి స్కాల్ క్త వలా రా బాగుప్డత్సవ్ మాస్్కర్ధ 
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దగార కూర్ధిని చదువుకోండిరా అని చెపాి డ్డ. ప్శువుల కాప్ర్ష మాస్్కర్ధ ను గౌరవిస్కి డ్డ. కొంతమంది ట్టచర్ా  

తెలియక ప్శువుల కాప్ర్షని ని అవుమనిస్కి ర్ధ. దీని ద్యవరా ఆ వృతిి  మంచ్చది కాదు అని రాంగ్ మస్టజ్ ఇసిునానర్ధ. 

ప్ర తి వృతిి ని గౌరవించడం స్ంస్కారం. స్ంస్కారం ఉంటే చదువు ఉంటుంది అని నేర్షపంచాలి. ప్ర తి వృతిి  గొప్పదే అని 

అందరకు తెలియచేయాలి. 

చ్చవర్షగా నేను చెపేపది “ఒక మనిషి విలువ అతను ఎదిగన ఎతిును బట్ి ఉండదు. త్సను ఎదిగన ఎతిుకు ఎంత 

మందిని తీసుకువళ్యళడ్డ అనన ద్యని మీద ఉంటుంది”. మర్ష దీనిలో బాగంగానే ఈ ప్డాల టర స్్ట త్సను ఎదగడం తో 

పాటు చ్చట్ుప్కాల వాళ్ళళ చదువుకుని పెై క్త రావాలని కోర్ధకుంటుంది. ఈ పాయింట్ మీదనే నేను ఇకాడిక్త రావడం 

జర్షగంది.  

➢ Group Division  
 

గ్రూ పింగ్ చేయట్లనిక్త గల కారణం:  

వార్ష వార్ష ఆస్కుి ల ప్ర కారం విద్యార్ధథ లు తమ తమ రంగాలలో మంచ్చ స్కథ నాలను చేర్ధకునేల ప్రర త్సాహించటం , 

అనుభవజా్ఞల స్లహ్వలను జ్ఞతచేస్కి  దిశా నిరేు శ్ం చేయటం ఈ గ్రూ పింగ్ చేయట్లనిక్త గల కారణం. విద్యార్ధథ లు 

చదువుతునన కోర్ధాలు బట్ి  వార్షని నాలుగు గ్రూ పులుగా విభజ్జంచటం జర్షగంది. 

 

1) మడికల్ గ్రూ ప్: 

ఈ గ్రూ ప్ నందు బై పీసీ ఇంటర్మీడియట్, G.N.M , A.N.M కోర్ధాలు, M.P.H.W , B.Sc (B.Z.C) , మర్షయు 

M.B.B.S చదువుతూ ప్డాల చార్షటబుల్ టర స్్ట నుండి ఉప్కారవేతనాలు తీసుకుంటునన విద్యార్ధథ లు ఉనానర్ధ. 

గ్రూ ప్ మంట్లర్: డా.జ్యాతి గణప్తి రావు, M.B.B.S చదివి PCT కోస్ం ప్ని చేసిునానర్ధ. 

అలమనస్ట మంట్లర్: డా. సుధీర్ ద్యవల, M.B.B.S, DNB (Family Medicine), PCT స్కాలరి్షప్ తీసుకునన  మొట్ 

మొదటి విద్యార్షథ . 
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MBBS చదువుతునన విద్యార్ధథ లు: 02 

ఇంటర్ Bi.PC చదువుతునన విద్యార్ధథ లు: 22 

MPHW చదువుతునన విద్యార్ధథ లు: 2 

డిగ్రర  (BSc, BZC) చదువుతునన విద్యార్ధథ లు:1 

GNM నర్షాంగ్ చదువుతునన విద్యార్ధథ లు:1 

 

డిప్లా మా అండ్ ఇంజనీర్షంగ్ గ్రూ ప్: 

ఈ గ్రూ ప్ నందు పాలిటెక్తనక్ డిప్లా మా, ఇంజ్జనీర్షంగ్ చదువుతూ ప్డాల చార్షటబుల్ టర స్్ట నుండి ఉప్కారవేతనాలు 

తీసుకుంటునన విద్యార్ధథ లు ఉనానర్ధ. 

గ్రూ ప్ అండ్ ఆలమనస్ట మంట్లర్:  

కె.తర్ధణ్ కుమార్ , PCT నుండి స్కాలరి్షప్ స్హ్వయంతో  B.Tech (Mech) పూర్షి  చేసి కరణం టెకానలజీస్ట (KT) 

అనే అంకుర స్ంస్థ  ను స్కథ పించ్చ, ఆదితా ఇంజనీర్షంగ్ కళ్యశాల లో అధాాప్కుని గా ప్నిచేసిునన విద్యార్షథ . 

డిప్లా మా చదువుతునన విద్యార్ధథ ల స్ంఖ్ా: 8 

ఇంజనీర్షంగ్ చదువుతునన విద్యార్ధథ ల స్ంఖ్ా: 1 

 

ఇంటర్ MPC గ్రూ ప్: 

ఈ గ్రూ ప్ నందు ఇంటర్ MPC చదువుతూ ప్డాల చార్షటబుల్ టర స్్ట నుండి ఉప్కారవేతనాలు తీసుకుంటునన 

విద్యార్ధథ లు ఉనానర్ధ. 

ఇంటర్ MPC చదువుతునన విద్యార్ధథ ల స్ంఖ్ా: 28 

గ్రూ ప్ మంట్లర్: N.Srinivas, Project Lead (Project SETHU) at PCT. బి.టెక్ పూర్షి  చేసి ప్ర సిుతం PCT లో 

కెర్మర్ గై డన్ా క్త స్ంబంధిచ్చన "స్టతు" అనే పార జెక్్ కు పార జెక్్ లీడ్ గా ప్నిచేసిునానర్ధ. 

అలమనస్ట మంట్లర్: ఎ. లోవరాజ్ఞ, PCT నుండి స్కాలరి్షప్ ప్లందిన వాక్తి , MEO ఆఫీసులో MIS Coordinator గా ప్ని 

చేసిునానర్ధ. 
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జనరల్ గ్రూ పు: 

ఈ గ్రూ ప్ నందు స్కధారణ డిగ్రర , ఇంటర్(H.E.C, C.E.C), M.A, M.Sc, ITI, చదువుతూ ప్డాల చార్షటబుల్ టర స్్ట 

నుండి ఉప్కారవేతనాలు తీసుకుంటునన విద్యార్ధథ లు ఉనానర్ధ. 

గ్రూ ప్ మంట్లర్: కె.వంశ్ర కృషణ , B.Sc పూర్షి  చేసి, సౌత్ సెంటర ల్ రెై లేవ లో కేందర  ప్ర భుతవ ఉద్యాగం ప్లంది, ప్ర సిుతం 

ద్యనిక్త రాజీనామా చేసి PCT కొరకు ప్నిచేసిునానర్ధ. 

అలమనస్ట మంట్లర్ా: 

జ్జ. వీర బాబు, PCT నుండి స్కాలరి్షప్ ప్లందిన వాక్తి . ప్ర సిుతం డివిజనల్ అకంట్ా ఆఫీస్ర్(D.A.O) గా ప్ని 

చేసిునానర్ధ. 

మజి్జ వంకట జ్యాతి, PCT నుండి స్కాలరి్షప్ ప్లందిన వాక్తి . ప్ర సిుతం S.G.T గా ప్నిచేసిునానర్ధ. 

 

డిగ్రర  చదువుతునన విద్యార్ధథ లు: 16 

ఇంటర్ H.E.C, C.E.C చదువుతునన విద్యార్ధథ లు:2  

ITI చదువుతునన విద్యార్ధథ లు: 4 

పీజీ చదువుతునన విద్యార్ధథ లు:2 

 

చరి జర్షగన విధానం, మంటర్ా దృష్ి లోక్త వచ్చిన అంశాలు: 

• ప్ర తీ విద్యార్షథ తో వాక్తి గతంగా మాట్లా డటం, వార్ష ఆస్కుి లు, లక్షాాలను, అవస్రాలను మర్షంత లోతుగా 

చర్షించటం , వార్ష అనుమానాలను నివృతిి  చేయటం జర్షగంది. 

•  ఇంతకు ముందు స్కాలరి్షప్ తీసుకుని వృతిి  జీవితంలో సిథ రప్డిన వార్ష దగార నుండి వార్ష అనుభవాలను, 

స్లహ్వలను విద్యార్ధథ లు తీసుకునానర్ధ. 

• 95% విద్యార్ధథ లు తమ తమ రంగాలోా  తర్ధవాతి దశ్లో ఏమ్న చేయాలి అనే స్పష్తతో, పెై  చదువులు 

చదవాలనే ఆస్క్తి తో ఉనానర్ధ అనే విషయం తెలుసుకోవటం ఆనంద ద్యయకం. 

• ఇంటర్ బై పీసీ చదువుతునన విద్యార్ధథ లు ఎకుావ శాతం మంది B.Sc Agriculture , నర్షాంగ్ వై పు మొగాు 

చూపుతునానర్ధ. 
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• ఇంటర్ M.P.C చదువుతునన విద్యార్ధథ లు 80%  మంది ఇంజనీర్షంగ్ , 20% విద్యార్ధథ లు స్కధారణ 

డిగ్రర  లేద్య ప్ర భుతవ ఉద్యాగాలకు ఫోట్ట ప్డత్సము అని చెపాపర్ధ. 

• పాలీటెకీనక్ డిప్లా మా చదువుతునన విద్యార్ధథ లు ఇంజనీర్షంగ్ వై పు వళ్ళతునానర్ధ. 

• డిగ్రర , పీజీ చదువుతునన 90% విద్యార్ధథ లు ప్ర భుతవ ఉద్యాగాలు చేయాలనేది తమ లక్షాం అని చెపాపర్ధ. 

ఇంటర్ H.E.C చదువుతునన ఒక విద్యార్షథ  డిగ్రర  చేసిన తర్ధవాత జూనియర్ లక్షరర్ అవావలని ఉందని 

చెపాపర్ధ.  

• తర్ధవాత ఏ మారాం ఎంచ్చకోవాలో అనే ద్యని మీద స్పష్త ఉనాన కూడా, ఎల ఆ మారాానిన చేర్ధకోవాలి అనే 

ద్యని మీద 70% మంది విద్యార్ధథ లకు కనీస్ అవగాహన లేకప్రవడం కొంచెం ఆలోచ్చంచవలసిన 

విషయం. 

• పెై  చదువులు చదవట్లనిక్త రాయాలిాన ప్ర వేశ్ ప్ర్మక్షలకు, ప్ర భుతవ ఉద్యాగాలు ప్లందట్లనిక్త అవస్రమై న 

ఫోట్ట ప్ర్మక్షలకు ఎల స్ననదు మవావలో ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రర  చ్చవర్ష స్ంవతారం చదువుతునన విద్యార్ధథ లకు 

లేదు. 

 

విద్యార్ధథ లకు అందించ్చన స్కచనలు, వార్ష కెర్మర్ క్త ఉప్యోగప్డే విధం తదుప్ర్ష తీసుకొనబోయే చరాలు: 

 

• విద్యార్ధథ లకు తమ తమ లక్షాాలను బట్ి వార్ధ రాయవలసిన ఫోట్ట ప్ర్మక్షలు, ప్ర వేశ్ ప్ర్మక్షల గుర్షంచ్చ 

అవగాహన కలిపంచటం జర్షగంది. 

• మంట్లర్ా స్హ్వయంతో ఆయా ప్ర్మక్షలకు ఎల స్ననదు మవావలో వివర్షంచటం జర్షగంది. ద్యనిక్త 

స్ంబంధించ్చన స్్డీ మట్టర్షయల్ గుర్షంచ్చ చెప్పటం జర్షగంది. 

• తదుప్ర్ష ఎటువంటి స్ందేహ్వలు వచ్చినా నివృతిి  చేసుకోవట్లనిక్త మంటర్ా నితాం అందుబాటులో 

ఉంట్లరని చెప్పటం జర్షగంది. 

• -పెై న పేర్కానబడిన నాలుగు గ్రూ పుల లోని విద్యార్ధథ లకు మంట్లర్ా కు విడి విడి గా ఒక వాట్లాప్ గ్రూ ప్ 

క్తర యేట్ చేయటం జర్ధగుతుంది. 
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