విద్యా ధాన్ ఉపకార వేతనాల సమాచారం

సరోజినీ దామోదర్ ఫౌండేషన్ విదాా ధాన్ స్కా లర్ష ిప్
ప్రోప్రామ్ దాా రా ఆర్ధ ికౌంగా
వెనుకబడిన అత్యా త్తమ ప్రతిభ కనబర్ధచన విదాా ర్ధిలకు కళాశాల విదా ను
అభా సౌంచుటకు స్కా లర్ధ ిప్ అౌందజేస్తౌంది. ఖచ్చి త్మైన ఎౌంపిక ప్రప్ియ దాా రా రదవ
త్రగతి లేదా SSC పూర్ధ తచేసన విదాా ర్ధిలకు స్కా లర్ధ ిప్ అౌందజేస్తౌంది.
ఇరప టివరకు విదాా ధాన్

ప్ోప్గామ్ దాా రా కేరళ, కరాాటక, ఆౌంప్రప్రదేశ్,

తెలౌంగాణ, చెన్నై , గోవా, ఒడిశా, పుదుచేి ర్ధ, గుజరాత్ మర్ధయు ఢిల్లీ రాష్ట్రాల నుౌంఛి 5346
మౌంది విదాా ర్ధిలు లబ్ధిపౌందార్ధ. తెలౌంగాణలో 2016 విదాా సౌంవత్స రౌం నుౌంచ్చ
విదాా ధాన్

ప్ోప్గామ్

ప్ారౌంభౌంచడౌం

జర్ధగౌంది.

ఎౌంపికైనా

విదాా ర్ధిలు

రౌండు

సౌంవత్స రాల ాటు ఫౌండేషన్ నుౌంచ్చ స్కా లర్ధ ిప్ పౌందెదర్ధ. విదాా ర్ధ ి యొకా ప్రతిభను
ఆధారౌంగా, నచ్చి న రౌంగౌంలో డిప్ీ చదువుటకు స్కా లర్ధ ిప్ దాా రా ప్ోత్సస హౌం లభస్తౌంది.
ఈ స్కా లర్ధ ిప్ విదాా ర్ధిలకు ఫౌండేషన్ దాా రా గాని (లేక) ఫౌండేషన్ లో నమోదు అయిన
దాత్ల దాా రా గాని అౌందజేయబడుత్యౌంది. విదాా ర్ధ ి చదువుత్యనై

కోర్ధస మర్ధయు కాల

రర్ధమితి ఆధారౌంగా సౌంవత్స రానిి 10,000 నుౌండి 60,000 రూాయల వరకు స్కా లర్ధ ిప్
అౌందజేయడౌం జర్ధగుత్యౌంది. ఎౌంపిక అయిన విదాా ర్ధిలకు ప్ోప్గామ్ దాా రా భవిషా త్ కు
అవసరమైన దిశా, నిర్ద ేశ్ా ౌం చేయడౌం జర్ధగుత్యౌంది.

“దయచేస విదాా ధాన్ వెబ్సస ట్ లోి వెళ్ళి తెలౌంగాణ

ఇౌంటర్మీ డియట్ ప్ోప్గామ్ 2021 పై ిక్ీ చేస వివరాలు
చూడగలర్ధ”.
Telangana Intermediate Programme for 2021
స్కా లర్ష ిప్ వివరాలు
2021 విదాా సౌంవత్స రౌంలో 11వ త్రగతి చదువుకొనుటకు 6,000/- రూాయలు
మర్ధయు 2022 విదాా సౌంవత్స రౌంలో 12వ త్రగతి చదువుకొనుటకు 6,000/- రూాయలు,
స్కా లర్ధ ిప్ రూపేణ విత్రణ చేయబడును.

ఎవరు అరుులు ?
విదాా ర్ధిల కుటుౌంబ ఆదాయౌం సౌంవత్స రానిి 2 లక్షల రూాయలు లోపు
ఉనై వార్ధ మర్ధయు 2020-21 విదాా సౌంవత్స రౌంలో 10th (SSC) or CBSC పూర్ధ త చేస ఇౌంటర్
లేద డిపీమా చదువుత్యనై వార్ధ. విదాా ర్ధ ి 10th(SSC) or CBSC లో కనీసౌం 90% లేదా 9 CGPA

స్కదిౌంచ్చనవార్ధ అర్ధులు. దివాా ౌంగులకు మాప్త్ౌం కనీసౌం 75% లేదా 7.5 CGPA మార్ధా లు
స్కదిౌంచ్చనవార్ధ అర్ధులు.
ఎంపిక విద్యనం :
విదాా ర్ధ ి చదువులో చూపిన ప్రతిభ మర్ధయు అపి ీకేషన్ దాా రా ఇచ్చి న సమాచారౌం
ఆధారౌంగా ఎౌంపిక చేస వార్ధని రర్మక్షకు/మౌఖిక రర్మక్షకు ఆన్లన్
ీ దాా రా పిలవడౌం
జర్ధగుత్యౌంది.
ముఖ్ా మైన తేదీలు :
దరఖాస్త చేస్కొనుటకు ఆఖర్ధ తేది : 30-07-2021
రాత్ రర్మక్ష/మౌఖిక రర్మక్ష

: 14th to 30th August 2021

రాత్ రర్మక్ష/మౌఖిక రర్మక్ష పై తేదిల వా వధిలో జర్ధగుత్యౌంది. ఎౌంపికైన విదాా ర్ధిలకు
త
ఖచ్చి త్మైన తేది, ఆన్లన్
ీ రర్మక్ష సమయౌం వా ిగత్ౌంగా
తెలియజేయడౌం జర్ధగుత్యౌంది.
ఎౌంపికైన విదాా ర్ధిలు 7th August 2021 నుౌండి హాల్ టికెట్ డౌన్ లోడ్ చేస్కోవచుి .
అవసరమైన పత్రాలు:
దరఖాస్త చేస్కొనుటకు ఈ ప్ిౌంది రప్త్సలను స్కా న్ చేస అోీడ్ చేయవలెను.
➢ 10th వ త్రగతి మార్ా సీట్ (ఒర్ధజినల్ మార్ా సీట్ అౌందుబాటులో లేని
యెడల SSC/CBSE/ICSE వెబ్ సైట్ పౌందినది వౌంటి ప్ోపిషినల్ మార్ా
సీటును అోీడ్ చేస్కోవచుి .

➢ ఫోటోప్గాఫ్ (ాస్పప ర్ ా సైజ్ )
➢ 2021లో తీస్కునై

ఆదాయ ప్ువీకరణ రప్త్ౌం (మౌండల రవెన్యా

అధికార్ధ రృవీకర్ధౌంచ్చనదై ఉౌండాలి)
➢ దివాా ౌంగుల ప్రభుత్ా
అయితే )

ప్ువీకరణ రప్త్ౌం (ఒకవేళ విదాా ర్ధ ి దివా ౌంగుడు

➢ 30th July 2021 లోపు మీ విదాా ధాన్ ఆన్న్
ల ీ అపి ీకేషన్ లో ఇౌంటర్ కాలేజీ
వివరాలు, పెటగ
ా లర్ధ. లేనియెడల మీ అపి ీకేషన్ అౌంీకర్ధౌంచబడదు.
పైన తెలురబడిన మొదటి మూడు రప్త్సలు అోీడ్ చేసన త్ర్ధవాత్
మీ అపి ీకేషన్ అౌంీకర్ధౌంచబడుత్యౌంది.

సంత్రపదంచవలసిన వివరాలు:
Email: vidyadhan.telangana@sdfoundationindia.com or sms or whatsapp దాా రా
6300391827. రని దినములలో స్పమవారౌం నుౌండి శ్నివారౌం వరకు, ఉదయౌం 9 నుౌండి
స్కయౌంప్త్ౌం 6 గౌంటలలో సౌంప్రదిౌంచగలర్ధ.

ఆన్ లైన్ ద్యా రా ఎలా దరఖాస్తు చేస్తకోవడం:
1. విద్యా ర్ష ి వా క్త ుగతంగా తన సంత ఈమెయిల్ ID కలిగి ఉండాలి. ఇంటర్నె ట్

కంత్రదం లేద్య ఇతరుల మెయిల్ id లను అనుమతంచబడవు. భవిష్ా త్తులో
SDF నుంచి ఎటువంటి సమాచారమైన email లేద్య SMS ద్యా రా తెలిజేడం
జరుగుత్తంద. కనుక ఒకవేళ మీకు సంత Email ID లేకపొయిన ఎడల
ు టిికోండి.
వంటనే మీ Email ను తెర్షచి, password ను గురుపె

2. మీ వివరాలు నమోదు కొరకు ఈ త్రక్తంద వివరాలు పొందపరచండి:
a. First Name: మీ 10వ తరగత మార్కా షీట్ త్రపకారము మీ పేరులో మొదటి
పేరు ను ఎంటర్క చేయాలి.
b. Last Name: మీ 10వ తరగత మార్కా షీట్ త్రపకారము మీ పేరులో ర్నండవ
పేరును ఎంటర్క చేయాలి.
c. Email: మీ సంత Email అత్రడస్ ను ఎంటర్క చేయాలి. తరువాత

ఎపప టికప్పప డు మీరు email ను చుస్తకోవడం మర్షచిపోవదుు. SDF త్రపతీ
సమాచారము ఈమెయిల్ ద్యా రా తెలిజేడం జరుగుత్తంద.

d. విద్యా ధాన్

Password: మీ Password కోసం కనీసం 8 అక్షరాలు లేద్య

అంకెలు కలిసిన వాటిని Password గా ఎంపికచేస్తకోండి. దీనిని తపప నీ

సర్షగా గురుు పెటుికోండి. విద్యా ధాన్ అపి ికష్న్ లో login అయినప్పప డు
విద్యా ధాన్ Password ను మాత్రతమే వాడాలి. ఒకవేళ మీ విద్యా ధాన్
password మర్షచి పొయినఎడల Forgot Password

ను క్త ి

చేసి Reset

చేసినట్లితే మీ Email కు password వస్తుంద. అ Password తో login
అవా వచుు .

3. “Apply Now “ పైన ిక్ీ చేస మీ Email కు మీ Account Activation కొరకు మీకు లిౌంక్
వస్తౌంది.

4. మీ Email ను కొత్త Window లో ఓపెన్ చేస అౌందులో ఉనై Acount Activation mail
ను open చేస Activation లిౌంక్ పైన ిక్ీ చేయాలి. అపుప డు విదాా ధాన్ హౌం పేజి
లో Acount Activated అనే మెసేజ్ కనిపిస్తౌంది.

5. మీ Email ID మర్ధయు విదాా ధాన్ password దాా రా login అయి step-2 లో అడుగు
పెడత్సర్ధ.
6. login అయిన త్ర్ధవాత్ HELP పై ిక్ీ చేస స్చనలు చదివి దాని ప్రకారౌం
అపి ీకేషన్ పూర్ధ తచేస, మీ documents upload చేయాలి.

7. మీ అపి ీకేషన్ పూర్ధ త చేసన త్ర్ధవాత్ “Edit” పై ిక్ీ చేసేత మీ అపి ీకేషన్ ను Edit
చేస్కోవచుి .

8. అపి ీకేషన్ వివరాలు ఎౌంటర్ చేసన త్ర్ధవాత్ “SUBMIT” పై ిక్ీ చేసన త్ర్ధవాత్

“Submission Successfully” అని చూపిస్తౌంది. అౌంతేకాకుౌండా మీ documents &
ాస్పప ర్ ా సైజు ఫోటో ను upload చేసన త్ర్ధవాత్నే మీ application అౌంీకర్ధౌంచడౌం
జర్ధగుత్యౌంది.

9. దయచేసి మీ email ను ఎపప టికప్పప డు చె

చేస్తకోవడం మర్షచిపోవదుు

ఎందుకంటే SDF త్రపతీ సమాచారము ఈమెయిల్ ద్యా రా తెలిజేడం
జరుగుత్తంద.

