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రాజీవ్ గాాంధీ వ ైజ్ఞా తుక స ాంకేతిక వశ్వవద్యయలాయాతుకి సాంబాంధ ాంచ్చన మూడు ప ర ాంగణయల ైన బాసర, నూజివీడు మరియు 
ఆర్.కె.వాాలీ ( ఇడుపులప య) లో 6-సాంవత్సరాల సమీకృత్ బ.టెక్ డిగర ీవిద్యాకారాకమీాం మొదటి సాంవత్సరాంలో 
2014-15 విద్యాసాంవత్సరాతుకి రవేశ్ాంకోసాం అరహు ల ైన అభ్ారహు ల నతాండి దరఖాసతు లనత ఆహ్వవతుసతు ననది్.  5% అదనపు 
సీటలు  ఆాంధరర ష్ర తేర వద్యయరథు లకు, గల్ఫ్ దే్శాలోో  తుఙేసతు నన భారతీయుల ిలోలకు మరియు, అాంతర ా తీయ 
వద్యయరథు లకు కేటాయాంచబడినవ. 
 
రవేశానికి అర్హత:  

a) రథమ రయత్నాంలో 201 4 యస్.యస్.సి. లేద్య ద్యతుకి సమానమ ైన రరక్షలో రెగుయలర్ వద్యయరథు లుగ  
ఉతీురహు ల ై ఉాండయలి.  

b) వయసుు  31-12-2014 నయటికి 18 సాంవతుర లు మాంచకూడదు. (SC/ST క యటగిరీ అభ్యరథు లకు  21 
సాంవతుర లు).   

దర్ఖాస్తు  చేస్తకొనే   విధానం: దరఖాసుు లు ఆన్ ల ైన్ లో ఆర్.జి.యు.కె.టి.  వ బ్ స ైట్ 
http://admissions2014.rgukt.in లేద్య APOnline ద్యవర   దరఖాసుు  చేసుకోవచు .ి  

 

 ై విధాంగా ఆన్ ల ైన్ లో సమరిపాంచ్చన  దరఖాసతు  ఫారాం ిరాంట్ అవుట్ తో ప టల ఒరిజినల్ఫ డ.ిడ/ిSBH బాాాంక్ 
చలానయ/State Bank collect E-receipt) /ఏ ిఆన్ ల ైన్ రశీదును మరియు సరిరపికేట్ క లీను జతపరిచ్చ రిజిస్టార ా ర్, 
ఆర్.జి.యు.కె.టి., ఐఐఐట ిక యాంపస్, గచ్చిబౌలి, హ ైదరాబాద్ -500032,కు రిజిష్ర ర్్ పో సుర /సీపడ్ పో సుర  ద్యవర  వ ాంటన ే
పాంిాంచయలి. ఆన్ ల ైన్ రిజిస్ర షే్న్ యొకక ిరాంటెడ్ ఫారాం తో ప టల, రిజిస్ర షే్న్ పీజు మరియు తురేేశాంచ బడిన సరిరపికేట్ 
క లీను జతపరచతుచ ,ొ అటిర దరఖాసతు  ఫారాంను అరహత కలిగినవగ  పరిగణ ాంచబడవు. 



 
ఆన్ ల ైన్ ద్వార  ాదరఖాస్తు  చేస్తకొనతటకు ప్రా రంభ తేద్:ి 21.05.2014(సా.5.00 గం. నతండ)ి  
ఆన్ ల ైన్ ద్వార  ాదరఖాస్తు ల స్వాకరణకు చివర ితేద్ి : 16.06.2014 (సా.8.00 గం. వరకు)  
్రంటెడ్ దరఖాస్తు ల స్వాకరణకు చివర ితేద్ ి: 21.06.2014 (సా.5.00 గం. వరకు)        
స్ూచన: రవేశాలు గరడీు పాయాంటు యావరరజి (GPA) ఆధయరాంగా మరియు రతి సబజెకుర లోనత అభ్ారిు ప ాంది్న 
గరడీును ఆధయరాంగా ర ష్ర పేతి ఉతు రథవల పరక రాంగ  ఉాంటాయ. ఆర్ .జి.యు.కె.టి. స ర టయయట్ 13(3)ను అనుసరిాంచ్చ 
పరభ్ుతవాం తురేేశాంచ్చన వధ్ాంగ  నయన్ రెసిడెతిుయల్ పరభ్ుతవ ప ఠశ లలు, జిలాు  పరిష్త్ మరియు ముతుుపల్ 
ప ఠశ లలోు   చద్ వన  వద్యయరథు లకు వ రి పదవ క ు సు మొతు ాం GPAకు, 'డిపరవేష్న్ సో కరథ'గ , 0.4 GPA 
అదనాంగ , స్టాాంఘికాంగ ,ా ఆరిుకాంగ ,ా వ నతకబాటుకు గురెైన విద్యారహు లకు వ యటేజీ ఇఙే  ేతుమతు ాం కలుపబడతయయ.   
 
ఎపటికపపడు రభుత్ా స్ూచనలనత అనతస్రించి రవేశ నిబంధనలనత మారపప చేస్తకునే అధికారం 
విశావిద్వాలయానికి ఉంద్.ి  
 
మరిని  ి వివరాల కొరకు www.rgukt.in చూడండ ి లేక హెల్పప ల ైన్ ఫో న్ న ం.1100 (BSNL),18004251110 
(టోల్ప-పవర), ఇ-మెయిల్ప:admissions2014@rgukt.in ద్వార  ాతెలుస్తకోవచతే. 
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