విద్యాధయన్ ఉపకార వేతనయల సమాచయరం
సరోజినీ ద్యమోదర్ ఫ ండేషన్ విద్యాధయన్ స్ాాలరషిప్ ప్ర ో గ్ాామ్ ద్యారా ఆరషికంగ్ా వెనుకబడిన అతయాతత మ
పోతిభ కనబరషచన విద్యారధిలకు కళాశాల విదాను అభాసంచుటకు స్ాాలరషిప్ అందజేసత ుంద్ి. ఖచ్చితమైన
ఎంపక పోకరాయ ద్యారా పదవ తరగతి లేద్య SSC పూరషతచేసన విద్యారధిలకు స్ాాలరషిప్ అందజేసత ుంద్ి.
ఇపపటివరకు విద్యాధయన్

ప్ర ో గ్ాామ్ ద్యారా కేరళ, కరాాటక, ఆంధ్ోపోద్ేశ్, తెలంగ్ాణ,

తమిళనాడు, పుదుచ్చే రి, గోవా, ఒడిశా, ఢిల్ల,ీ మహారాష్ట్,ర గుజరాత్ రాష్టారాల నుంఛి 4700 మంద్ి
విద్యారధిలు లబ్ధి ప్ ంద్యరధ. ఆంధ్ోపోద్ేశ్ లో 2016 విద్యాసంవతసరం నుంచ్చ విదాద్యన్ ప్ర ో గ్ాామ్ ప్ాోరంభంచడం
జరషగ్షంద్ి. ఎంపకైనయ విద్యారధిలు రండు సంవతసరాల ప్ాటు ఫ ండేషన్ నుంచ్చ స్ాాలరషిప్ ప్ ంద్ెదరధ. విద్యారషి

యొకా పోతిభను ఆధయరంగ్ా, నచ్చిన రంగంలో డిగ్రా చదువుటకు స్ాాలరషిప్ ద్యారా ప్ర ో తయసహం లభసుతంద్ి.
ఈ స్ాాలరషిప్ విద్యారధిలకు ఫ ండేషన్ ద్యారా గ్ాని (లేక) ఫ ండేషన్ లో నమోదు అయిన ద్యతల ద్యారా
గ్ాని అందజేయబడుతయంద్ి. విద్యారషి చదువుతయనన కోరధస మరషయు కాల

పరషమితి ఆధయరంగ్ా

సంవతసరానికర 10,000 నుండి 60,000 రూప్ాయల వరకు స్ాాలరషిప్ అందజేయడం జరధగుతయంద్ి. ఎంపక
అయిన విద్యారధిలకు ప్ర ో గ్ాామ్ ద్యారా భవిషాత్ కు అవసరమైన ద్ిశా, నిరేేశ్ాం చేయడం జరధగుతయంద్ి.

“దయచేస విద్యాధయన్ వెబ్ససట్ లోకర వెళ్ళి ఆంధ్ోపద్
ో ేశ్ ఇంటరరీడియట్ ప్ర ో గ్ాామ్
2021 పస కరిక్ చేస వివరాలు చూడగలరధ”.
ANDHRA PRADESH Intermediate Programme for 2021
స్ాాలరషిప్ వివరాలు
2021 విద్యా సంవతసరం లో 11వ తరగతి చదువుకొనుటకు 6,000/- రూప్ాయలు మరషయు 2022
విద్యా సంవతసరం లో Intermediate or Diploma 2nd year చదువుకొనుటకు 6,000/- రూప్ాయలు,
స్ాాలరషిప్ రూపేణ వితరణ చేయబడును. అనంతరం విద్యా రి ి ప్రతిభను ఆధారంగా వారు

ఎంచుకునన పై చదువుల నిమితతం సుమారు రూ. 10,000/- నుండి రూ 60,000/- వరకు
పందగలరు.
ఎవరధ అరధులు ?
విద్యారధిల కుటుంబ ఆద్యయం సంవతసరానికర 2 లక్షల రూప్ాయలు లోపు ఉననవారధ మరషయు
2020-21 విద్యాసంవతసరంలో 10th (SSC) పూరషత చేస ఇంటర్ or Diploma చదువుతయనన వారధ. విద్యారషి
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10th class లో కనీసం 90% లేద్య 9 CGPA స్ాద్ించ్చనవారధ అరధులు. ద్ివాాంగులకు మాతోం కనీసం 75%
లేద్య 7.5 CGPA మారధాలు స్ాద్ించ్చనవారధ అరధులు.

ఎంపక విద్యనం :
విద్యారషి చదువులో చూపన పోతిభ మరషయు అపి కేషన్ ద్యారా ఇచ్చిన సమాచయరం ఆధయరంగ్ా ఎంపక చేస
వారషని online ద్యారా పరరక్షకు /మౌఖిక పరరక్షకు పలవడం జరధగుతయంద్ి. పరరక్ష కేంద్యోల సమాచయరం
విద్యారధిలకు వాకరతగతంగ్ా ఇవాడం జరధగుతయంద్ి. రాతపరరక్షకు హాజరైన విద్యారధిలు మరషయు
తల్లి దండుోలకు రవాణయ ఖరధిలు చెల్లించడం జరధగుతయంద్ి .
ముఖామన
ై తేద్ీలు :
దరఖాసుత చేసుకొనుటకు ఆఖరధ తేద్ి :
రాత పరరక్ష/మౌఖిక పరరక్ష

10th September 2021

: 25th September 2021

రాత పరరక్ష/మౌఖిక పరరక్ష పస తేద్ిల వావధిలో జరధగుతయంద్ి. ఎంపకైన విద్యారధిలకు ఖచ్చితమైన తేద్ి,
పరరక్ష కేందోం వాకరతగతంగ్ా తెల్లయజేయడం జరధగుతయంద్ి. ఎంపకైన విద్యారధిలు 20th September 2021
నుండి హాల్ టికట్ డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచుి .
అవసరమైన పతయోలు:
దరఖాసుత చేసుకొనుటకు ఈ కరాంద్ి పతయోలను స్ాాన్ చేస అప్రి డ్ చేయవలెను.
➢ 10th వ తరగతి మార్ా సీట్ (ఒరషజినల్ మార్ా సీట్ అందుబాటులో లేని యిెడల
SSC/CBSE/ICSE వెబ్ ససట్ ప్ ంద్ినద్ి వంటి ప్ర ో పషనల్ మార్ా సీటును అప్రి డ్
చేసుకోవచుి.
➢ ఫర టోగ్ాాఫ్ (ప్ాస్ర పర్ర ససజ్ )
➢ 2021లో తీసుకునన ఆద్యయ ధ్ుోవీకరణ పతోం (మండల రవెనూా అధికారష
ధ్ృవీకరషంచ్చనద్ెస ఉండయల్ల) or ration card.

➢ ద్ివాాంగుల పోభుతా ధ్ుోవీకరణ పతోం (ఒకవేళ విద్యారషి ద్ివాంగుడు అయితే )
➢ 10th September 2021 లోపు మీ విద్యాధయన్ ఆనెి న్
ల అపి కేషన్ లో ఇంటర్ కాలేజీ
వివరాలు, పటర గలరధ. లేనియిెడల మీ అపి కేషన్ అంగ్రకరషంచబడదు.
Sarojini Damodaran Foundation, #229, 39C cross, 9th Main, Jayanagar, Bangalore 560041

పసన తెలుపబడిన మొదటి మూడు పతయోలు అప్రి డ్ చేసన తరధవాత మీ అపి కేషన్
అంగ్రకరషంచబడుతయంద్ి.
సంపోద్ంి చవలసన వివరాలు:
Email: vidyadhan.andhra@sdfoundationindia.com or sms or whatsapp ద్యారా 8367751309.
పని ద్ినములలో స్ర మవారం నుండి శ్నివారం వరకు, ఉదయం 9 నుండి స్ాయంతోం 6 గంటలలో
సంపోద్ించగలరధ.
ఆన్ లెన్
స ద్యారా ఎలా దరఖాసుత చేసుకోవడం:
1. విద్యారషి వాకరతగతంగ్ా తన స్ ంత ఈమయిల్ ID కల్లగ్ష ఉండయల్ల. ఇంటరనట్ కేందోం లేద్య ఇతరధల
మయిల్ id లను అనుమతించబడవు. భవిషాతయ
త లో SDF నుంచ్చ ఎటువంటి సమాచయరమన
ై
email లేద్య SMS ద్యారా తెల్లజేడం జరధగుతయంద్ి. కనుక ఒకవేళ మీకు స్ ంత Email ID
లేకప్ యిన ఎడల వెంటనే మీ Email ను తెరచ్చ
ష , password ను గురధతపటిరకోండి.
2. మీ వివరాలు నమోదు కొరకు ఈ కరంా ద్ి వివరాలు ప్ ంద్ిపరచండి:
a. First Name: మీ 10వ తరగతి మార్ా షీట్ పోకారము మీ పేరధలో మొదటి పేరధ ను ఎంటర్
చేయాల్ల.
b. Last Name: మీ 10వ తరగతి మార్ా షీట్ పోకారము మీ పేరధలో రండవ పేరధను ఎంటర్
చేయాల్ల.
c. Email: మీ స్ ంత Email అడోస్ ను ఎంటర్ చేయాల్ల. తరధవాత ఎపపటికపుపడు మీరధ email
ను చుసుకోవడం మరషచ్చప్ర వదుే. SDF పోతీ సమాచయరము ఈమయిల్ ద్యారా తెల్లజేడం
జరధగుతయంద్ి.
d. విద్యాధయన్ Password: మీ Password కోసం కనీసం 8 అక్షరాలు లేద్య అంకలు కల్లసన
వాటిని Password గ్ా ఎంపకచేసుకోండి. ద్ీనిని తపపనీ సరషగ్ా గురధత పటురకోండి. విద్యాధయన్
అపి కేషన్ లో login అయినపుపడు విద్యాధయన్ Password ను మాతోమే వాడయల్ల. ఒకవేళ మీ
విద్యాధయన్

password మరషచ్చ ప్ యినఎడల Forgot Password

ను కరిక్ చేస Reset

చేసనట్ి తే
ల మీ Email కు password వసుతంద్ి. అ Password తో login అవావచుి.
3. “Apply Now “ పసన కరిక్ చేస మీ Email కు మీ Account Activation కొరకు మీకు ల్లంక్ వసూ
త ంద్ి.
4. మీ Email ను కొతత Window లో ఓపన్ చేస అందులో ఉనన Acount Activation mail ను open
చేస Activation ల్లంక్ పసన కరిక్ చేయాల్ల. అపుపడు విద్యాధయన్ హ ం పేజి లో Acount Activated
అనే మసేజ్ కనిపసూ
త ంద్ి.
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5. మీ Email ID మరషయు విద్యాధయన్ password ద్యారా login అయి step-2 లో అడుగు పడతయరధ.
6. login అయిన తరధవాత HELP పస కరిక్ చేస సూచనలు చద్ివి ద్యని పోకారం అపి కేషన్ పూరషతచేస,
మీ documents upload చేయాల్ల.
7. మీ అపి కేషన్ పూరషత చేసన తరధవాత “Edit” పస కరిక్ చేసేత మీ అపి కేషన్ ను Edit చేసుకోవచుి.
8. అపి కేషన్ వివరాలు ఎంటర్ చేసన తరధవాత “SUBMIT” పస కరిక్ చేసన తరధవాత “Submission
Successfully” అని చూపసుతంద్ి. అంతేకాకుండయ మీ documents & ప్ాస్ర పర్ర ససజు ఫర టో ను
upload చేసన తరధవాతనే మీ application అంగ్రకరషంచడం జరధగుతయంద్ి.
9. దయచేస మీ email ను ఎపపటికపుపడు చెక్ చేసుకోవడం మరషచ్చప్ర వదుే ఎందుకంటే SDF పోతీ
సమాచయరము ఈమయిల్ ద్యారా తెల్లజేడం జరధగుతయంద్ి.
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