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1వ సూచనలో పేరొ్క నన  ప్రభుత్వ  ఆదేశాల ప్రకారం,  

10 నెలల పాటు అన్నన  UG ప్ోప్ామ్లకు ఇంటర్నన షిప్ త్రప న్నసరి 

ఇంటమ్షిప్ - lst ఇంటర్నన షిప్ (కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట)్ 2వ సెమిసర్్న రర్వక్షలు 

ముగిసిన త్ర్వవ త్,  

2వ ఇంటర్నన షిప్ 4వ సెమిసర్్న ముగిసిన త్ర్వవ త్ అప్రంటిస్షిప్/ఇంటెమ్షిప్/ఉద్యూ గ 

శిక్షణపై రర్వక్షలు మరియు  

3వ మరియు చివరి అప్రంటిస్షిప్ / ఇంటమ్షిప్ /  

5వ లేదా 6వ సెమిసర్్నలో విదాూ ర్ధులు అభివృద్ధు చందేలా ఉద్యూ గంలో శిక్షణ ఇవవ డం 

 

సంకేతిక నైపుణ్యూ లు రన్న ప్రరంచాన్నన  ఎదురొ్క వడంలో గొరప ా సహాయరడతాయి 

పొర్ధగు  రటల సమాజిక సప ృహ మరియు దయతో కూడిన న్నబదుత్ను 

రంపొంద్ధంచుకోవడం 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్అనేద్ధ అనుభవపూరవ కమైన లీమింగ్ వ్యూ హం సూచన, 

భాగసవ మూ ం, లీమింగ్తో అరథవంత్మైన సమాజ సేవను ఏకీకృత్ం చేస్తంద్ధ 

మరియు సమాజ అభివృద్ధు. కమ్యూ న్నటీ సేవా ప్పాజెక్ట ్విదాూ ర్ధథలను కలిగి ఉంటుంద్ధ 

కమ్యూ న్నటీ అభివృద్ధు మరియు సేవా కారూ కలాపాలు మరియు అనుభవాన్నన  

వరితంరజేస్తంద్ధ 

వూ క్త తగత్ మరియు విదాూ  అభివృద్ధు. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్లింక్ట చేయడాన్నక్త 

ఉదేేశించబడింద్ధ 

రరసప ర ప్రయోజనం కోసం కళాశాలతో సంఘం. సంఘం ఉంటుంద్ధ 



ప్ామం/స్థసథ న్నకం కోసం కళాశాల విదాూ ర్ధథల దృషిత్ో కూడిన సహకారంతో ప్రయోజనం 

పొంద్ధంద్ధ 

అభివృద్ధు. కళాశాల సమాజిక స్న్నన త్తావ న్నన  రంపొంద్ధంచడాన్నక్త మరియు 

విదాూ ర్ధథలలో బాధ్ూ త్ మరియు సమాజిక బాధ్ూ త్ కలిగిన సంసథా కూడా అవత్రిస్తంద్ధ. 

క్తంద్ధ ప్పామాణిక ఆరరేటింగ్ విధానాన్నన  అనుసరించాలి 

అన్నన  ప్రభుతావ లలో కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్(1" ఇంటమ్షిప్) అమలు 

ర్వష్ట్ం్లోన్న డిప్ీ కళాశాలలు APSCHE దావ ర్వ అంద్ధంచబడిన మారగదరశ కాలను సరి గా  

అనుసరించండి 

 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం స్థస్ండర్న ్ఆరరేటింగ్ ప్పొసీజర్న (SOP). 

(1"t ఇంటర్నన షిప్) 

I వూ వధి: 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్2వ సెమిసర్్న రర్వక్షలు పూరతయిన త్ర్వవ త్, అంటే 2వ సెమిసర్్న 

మరియు 3'  సెమిసర్్న మధ్ూ  వేసవి కాలంలో 4 వార్వల (100 గంటలు) పాటు 

న్నరవ హంచబడుతంద్ధ.  

2021-22 విదాూ  సంవత్స ర్వన్నక్త మొదటి సంవత్స రంలో ప్రవేశం పొంద్ధన విదాూ ర్ధథల కోసం, 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్చేయవచుు  

వార్వంతాలోల  లేదా సెలవు ద్ధనాలతో సహా III నుండి VI సెమిసర్్నలలో ఎపుప డైనా, APSCHE 

మారగదరశ కం ప్రకారం త్రప న్నసరి 4 వార్వలను పూరిత చేయాలి – (కొరిజెండమ్ 

ఉదహరించిన వీడియో రిఫరెన్సస  నం.3.) 

II షెడ్యూ ల్: 

* ప్ామం/ఆవాసల సమాజిక-ఆరిథక సరేవ  (ఒక వారం) 

* కమ్యూ న్నటీ అవాహన ప్రచారం (ఒక వారం) 

*  ప్రధాన ప్పాజెక్ట ్అమలు (ఒక వారం) 

* ప్పాజెక్ట ్రిోర్న ్ర్వయడం (ఒక వారం) 

 

III CSP అమలు: 

విదాూ ర్ధథల సమ్యహం లేదా ఒక విదాూ రి థన్న కూడా ఒక న్నరిే్  ్న్నవాసం లేదా ప్ామం లేదా 

మున్నసిరల్ వార్్ధ కోసం, వీలైనంత్ వరకు, వార్ధ న్నవసించే ప్రదేశాన్నక్త సమీరంలో 



కేటాయించవచుు , త్దావ ర్వ వార్ధ త్మ న్నవాసం నుండి ప్రయాణించడాన్నక్త మరియు 

తిరిగి ర్వవడాన్నక్త వీలు కలిప స్తంద్ధ. సయంప్త్ం లేదా అంత్కంటే ఎకుొ వ. 

* ఫ్యూ కల్ీ సభుూ ల లభూ త్ను బట్ి ప్రతి అధాూ రక సభుూ డు ఒక త్రగతి/ విభాగం/ l0 

నుండి 15 మంద్ధ విదాూ ర్ధథల సమ్యహంతో కేటాయించబడాలి. అధాూ రక సభుూ డు 

సమ్యహాన్నక్త ఫ్యూ కల్ీ-మంటర్నా వూ వహరిసత ర్ధ మరియు విదాూ ర్ధథల సమప్గ మరియు 

న్నరంత్ర మ్యలాూ ంకనం కోసం ఇన్సఛార్న ్లేదా విదాూ ర్ధథల అభాూ స కారూ కలాపాలకు 

కూడా వూ వహరిసత ర్ధ. 

* రెగుూ లర్న, కాంప్టాక్ట,్ గెస్ ్అధాూ రకులందరూ CSPలో విదాూ ర్ధథల సమ్యహాన్నక్త - మంటర్న

ా ఉంటార్ధ. 

* కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్అనేద్ధ దత్తత్ తీస్కునన  ప్ామంలో NSS/ NCC/ప్ీన్స 

కార్నప స /రెడ్ రిబబ న్స స్థక ల్  మొదలైన వాటి సధారణ కారూ ప్కమాలకు భినన ంా ఉండాలి. 

విదాూ ర్ధథలు వారి సవ ంత్ ఎంపిక/సౌలభూ ం కోసం న్నవాసం లేదా ప్ామం లేదా మున్నసిరల్ 

వార్్ధలో CSPన్న తీస్కోవడాన్నక్త ఇ్ర్డతార్ధ. 

* కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్రెండు రెటుల  

ఒకటి -ముందుా, విదాూ రి థ/లు న్నవాస స్థసథలంపై సరేవ  న్నరవ హంచవచుు  

వారి సవ ంత్ డొమైన్స లేదా సబ్జక్్ట ్ఏరియా రరంా అవసరం. ఉదాహరణకు.,  

ఆర్న్స  విదాూ రి థ సమాజిక-ఆరిథక రరిసిథతలు, సమాజిక సరేవ  మరియు ప్రభుత్వ  సమాజిక 

భప్దతా రథకాలపై దృషి ్రడతార్ధ.  సైనెస స్ విదాూ రి థ ఆ న్నవాసం యొకొ  ఆర్కగూ ం 

మరియు రరిశుప్భత్ రరిసిథతలపై, అదేవిధ్ంా, ఇత్ర సబ్జక్్ులతో కూడా సరేవ  

చేయవచుు . లేదా ఇద్ధ అన్నన  విభినన  ప్పాంతాలను కలుపుకొన్న సధారణ సరేవ  కూడా 

కావచుు . ఒక సధారణ సరేవ  ఆకృతిన్న రూపొంద్ధంచవచుు . ఇద్ధ ప్ామం లేదా వార్్ధ 

వాలంటీరలచే రన్న యొకొ  నక్తలీా చూడకూడదు; బదులుా, ఇద్ధ డేటా యొకొ  మర్కక 

ప్పాథమిక మ్యలం కావచుు . 

* రెండవద్ధ, విదాూ రి థ/లు త్మ డొమైన్స లేదా సబ్జక్్ట ్ఏరియాకు సంబంధించిన ప్పాజెక్ట ్వరొ్న

ను చేరట్వచుు . 

IV గుర్ధవు/గుర్ధవు పాప్త్: 

ఎ) ఫ్యూ కల్ీ మంటర్న విదాూ ర్ధథలకు సరేవ , ప్రశాన రప్త్ం త్యార్వ, లాగ్ బుక్ట న్నరవ హణ, 

ప్పాజెక్ట ్రిోర్న ్మరియు ర్వయడం మొదలైన వాటిపై మథడాలజీపై అవసరమైన 

ఓరియంటే్న్స మరియు శిక్షణను అంద్ధంచాలి. 

బి) విదాూ రి థ/సౌలభూ ం ఎంపిక ప్రకారం ప్రతి విదాూ రి థక్త ప్ామం/ న్నవాసం/ మున్నసిరల్ 

వార్్ధ కేటాయించడం. 

సి) కేటాయించిన ప్ామం/ న్నవాసం/ మున్నసిరల్ వార్్ధలో సమాజిక ఆరిథక సరేవ  

న్నరవ హంచడంలో విదాూ ర్ధథలకు మారగన్నరేశేం చేయడం. 



d) కమ్యూ న్నటీ అవాహనను తీస్కునేలా విదాూ ర్ధథలకు మారగన్నరేశేం చేయడం 

ప్రచారం/ప్రత్యూ క శిబిర్వలు మరియు అవసరమైనపుప డు రిసోర్నస  రరస న్సా 

వూ వహరించడం. 

ఇ) ప్రతి విదాూ రి థ యొకొ  లాగ్ బుక్టను ధ్ృవీకరించడాన్నక్త మరియు కంటర్న సైన్స 

చేయడాన్నక్త 

f) ప్పాజెక్ట ్మరియు ప్పాజెక్ట ్అమలులో విదాూ ర్ధథలకు మారగన్నరేశేం చేయడం 

న్నవేద్ధక. 

g) ప్పాజెక్టన్ు మ్యలాూ ంకనం చేయడం మరియు యాక్తవ్్ ఆధారంా ప్ేడ్ను అంద్ధంచడం 

మ్యలాూ ంకన రదుతి ప్రకారం విదాూ రి థ పాల్గగనడం 

V విధానం: 

1. ప్ామం/స్థటాల బిటే్న్స యొకొ  సమాజిక-ఆరిథక సరేవ  - Iog పుసతకం 

ఫ్యూ కల్ీ మంటరల మాస్థరగదరశ కత్వ ంలో విదాూ ర్ధథల బృందం ప్ామం/ప్టాబిటే్న్స యొకొ  

సమాజిక ఆరిథక సరేవ ను న్నరవ హస్తంద్ధ. అధ్ూ యనం కోసం ఎంచుకునన  ప్పాజెక్టప్ై 

ప్పాథమిక స్థ నా నాన్నన  పొందడాన్నక్త మరియు న్నర్వా ణ్యత్ా క ప్రశన రప్తాన్నన  ఉరయోగించి 

సరేవ ను న్నరవ హంచడాన్నక్త వార్ధ వూ కుతలతో రరసప ర చరూ  చేసత ర్ధ. 

2. కమ్యూ న్నటీ అవాహన ప్రచారం 

సమసూ లు లేదా హాన్న కలిగించే సమసూ లను గురితంచడం దావ ర్వ న్నరవ హంచబడిన పై 

సరేవ  ఆధారంా విదాూ ర్ధథల బృందం కమ్యూ న్నటీ అవాహన ప్రచార్వలను 

న్నరవ హస్తంద్ధ. వార్ధ సమాజిక సంబంధిత్ అంశంపై ఇంటింటి ప్రచారం కూడా 

న్నరవ హంచవచుు . ఉదా: ప్రభుత్వ  సంక్షేమ కారూ ప్కమాలు, ఆర్కగూ  సంరక్షణ, 

విన్నయోగదార్ధల రక్షణ, ఆహార కలీత, డిజిటల్ లావాదేవీలు, సమాచార వనర్ధలు 

మొదలైనవి. 

3. ప్పాజెక్ట ్అమలు 

విదాూ ర్ధథల సమ్యహం వారి సబ్జక్్ట ్ప్పాంతాన్నక్త సంబంధించిన అంశాన్నన  ఎంచుకుంటార్ధ 

మరియు 

ఏదైనా ఎంపిక చేసిన యూన్నట్ లేదా విభాగంలో డేటా సేకరణ, ఇంటరూవ ూ లు, 

ఇంటర్నన షిప్లను కలిగి ఉనన  ప్పాజెక్టన్ు న్నరవ హంచండి. 

4. ప్పాజెక్ట ్రిోర్న ్

విదాూ రి థ మంటార్న సంత్కం చేసిన ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధకను సమరిప ంచాలి' 

V[ అసెస్మంట్ మథడాలజీ: 



* CSP ఇంటమ్షిప్ కోసం మాప్త్మే అంత్రగత్ మ్యలాూ ంకనం ఉంటుంద్ధ. 

* ఫ్యూ కల్ీ సభుూ డు సమ్యహాన్నక్త ఫ్యూ కల్ీ-మంటర్నా వూ వహరిసత ర్ధ 

విదాూ ర్ధథల అభాూ స కారూ కలాపాలకు మరియు వారిక్త కూడా ఇన్సఛార్న ్

విదాూ ర్ధథల సమప్గ మరియు న్నరంత్ర మ్యలాూ ంకనం. 

* మ్యలాూ ంకనాన్నన  100 మారొ్ధ లకు న్నరవ హంచాలి. 

*  కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం 4 ప్ెడిట్లు కేటాయించబడతాయి 

ఛాయిస్ బేస్్ ప్ెడిట్ సిసమ్్ (CBCS). 

* మ్యలాూ ంకన భాాలు: 

అసెస్మంట్ కాంోనెంట్   గరి్ ్మారొ్ధ లు 

I ప్పాజెక్ట ్లాగ్      20 

2 ప్పాజెక్ట ్అమలు     30 

3 ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధక     25 

4 ప్పాజెక్ట ్ప్రదరశ న     25 

మొత్తం:     100 

 

VII అంత్రగత్ వివా ఒరప ందకరత: 

కళాశాల ప్పిన్నస రల్చే ఏర్వప టు చేయబడిన కమిటీ దావ ర్వ అంత్రగత్ వైవా 

న్నరవ హంచబడుతంద్ధ. కమిటీ క్తంద్ధ సభుూ లను కలిగి ఉంటుంద్ధ; 

1.  CSP యొకొ  మంటర్న/ ఫ్యూ కల్ీ ఇన్సఛార్న ్

2.  అదే రరిధిలోన్న ఇత్ర విభాాల నుండి ఒక అధాూ రక సభుూ డు 

కోర్ధస  కలయిక 

3. భా్లు/ ఇత్ర కోర్ధస ల నుండి ఒక అధాూ రక సభుూ డు 

 

GDCల ప్రధానోపాధాూ యులందరూ త్మ వూ క్త తగత్ దృషిన్్న దీన్నపై దృషి ్సరిసత ర్ధ 

SOP పైన మరియు కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్(1" ఇంటమ్షిప్) ప్రకారం అమలు 

చేయండి 

త్రప కుండా షెడ్యూ ల్ చేయండి. 



 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం మారగదరశ కాలు 

AP స్థసేట్్ హయూ ర్న ఎడుూ కే్న్స కన్నస ల్ 

 

కంటెంట్లు 

1. రరిచయం 

2. లక్ష్యూ లు 

3. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్అమలు 

4. విధానం 

5. ఆశించిన ఫలితాలు 

6. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం టైమ్ ప్ేమ్ 

7. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం అసెస్మంట్ మథడాలజీ 

8. ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధక యొకొ  నమ్యనా 

9. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్క్తంద ప్ోప్ామ్ల సూచించే ాబితా 

10. కమ్యూ న్నటీ సేవా ప్పాజెక్టన్ు అభినంద్ధసూత  సమాజిక సమసూ లు/ప్రత్యూ క 

సమ్యహాలపై కొన్నన  అవాహన ప్రచార్వలను చేరట్ేందుకు విదాూ ర్ధథలు పాల్గగనవచుు . 

 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్

.....కమ్యూ న్నటీ ఎంేజ్మంట్ దావ ర్వ అనుభవపూరవ కమైన అభాూ సం 

1. రరిచయం 

* కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్అనేద్ధ బోధ్న, భాగసవ మూ ం, అభాూ సం మరియు సమాజ 

అభివృద్ధుతో అరువంత్మైన సమాజ సేవను అనుసంధాన్నంచే అనుభవపూరవ క అభాూ స 

వ్యూ హం 

* కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కమ్యూ న్నటీ అభివృద్ధు మరియు సేవా కారూ కలాపాలలో 

విదాూ ర్ధథలను కలిగి ఉంటుంద్ధ మరియు వూ క్త తగత్ మరియు విదాూ  అభివృద్ధుక్త 

అనుభవాన్నన  వరితంరజేస్తంద్ధ. 

* కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్అనేద్ధ రరసప ర ప్రయోజనం కోసం కమ్యూ న్నటీన్న కళాశాలతో 

అనుసంధాన్నంచడాన్నక్త ఉదేేశించబడింద్ధ. ప్ామం/స్థసథ న్నక అభివృద్ధు కోసం కళాశాల 



విదాూ ర్ధథల దృషిత్ో కూడిన సహకారంతో సంఘం ప్రయోజనం పొందుతంద్ధ. కళాశాల 

విదాూ ర్ధథలలో సమాజిక స్న్నన త్త్వ ం మరియు బాధ్ూ త్ను రంపొంద్ధంచడాన్నక్త 

మరియు సమాజిక బాధ్ూ త్గల సంసథా ఉదభ వించే అవకాశాన్నన  కనుగొంటుంద్ధ. 

 

2. లక్ష్యూ లు 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్అనేద్ధ 2 నెలల సమా ర్న ఇంటర్నన షిప్లు / అప్రంటిస్షిప్లు 

/ ా్ ష్టటైన్నంగ్లో భాగంా, విదాూ ర్ధథలు త్మ సమా ర్న ఇంటర్నన షిప్లను 

కొనసగించలేనపుప డు అత్ూ వసరమైనపుప డలాల  కరికుూ లమ్లో అంత్ర్వభ గంా 

ఉండాలి.  

న్నరిే్  ్లక్ష్యూ లు; 

* త్మ చుట్్ట ఉనన  ప్రజల జీవన స్థసిథతిగతలపై విదాూ ర్ధథలకు అవాహన కలిప ంచడం, 

* సమాజంలోన్న కఠోర వాసతవాలను ప్గహంచేందుకు విదాూ ర్ధథలకు సహాయం చేయడం. 

* విదాూ ర్ధథలలో దృకప ధ్ంలో మార్ధప  తీస్కుర్వవడం మరియు సమాజిక సప ృహ, 

స్న్నన త్త్వ ం, బాధ్ూ త్ మరియు జవాబుదార్వత్నం రంపొంద్ధంచేలా చేయడం. 

* విదాూ ర్ధథలకు వారి అంత్రగత్ బలం గురించి అవాహన కలిప ంచడం మరియు 

సమాజిక సమసూ లకు కొత్త/అవుట్ బాక్టస  రరిష్కొ ర్వలను కనుగొనడంలో వారిక్త 

సహాయం చేయడం. 

* వెనుకబడిన వర్వగ ల అవసర్వల రటల స్న్నన త్ంా ఉండే విదాూ ర్ధథలను సమాజిక 

బాధ్ూ త్ కలిగిన పౌర్ధలుా తీరిు ద్ధదేడం. 

* ప్రా మరియు ప్రభుత్వ  అధికార్ధలతో సమనవ యంతో సమాజంలో అభివృద్ధు 

కారూ ప్కమాలను ప్పారంభించడాన్నక్త విదాూ ర్ధథలకు సహాయం చేయడం. 

* సంసొ ృతి, సంప్రదాయాలు, అలవాటుల, జీవనశైలి, వనర్ధల విన్నయోగం, వూ ర్వథలు 

మరియు దాన్న న్నరవ హణ, సమాజిక సమసూ లు, ప్రభుత్వ  రరిపాలనా వూ వసథ మరియు 

వివిధ్ సమాజిక వూ వసథలోల  వేరేవ ర్ధ వూ కుతల పాప్త్లు మరియు బాధ్ూ త్లను 

అధ్ూ యనం చేయడం దావ ర్వ విదాూ ర్ధథలలో సమప్గ జీవన దృకప థాన్నన  

రంపొంద్ధంచడం. 

3. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్అమలు 

 

* వేసవి సెలవులోల  ప్రతి విదాూ రి థ కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం కనీసం 180 గంటల 

సమయం కేటాయించాలి. 

* ప్రతి త్రగతి/విభాాన్నక్త ఒక మంటార్నన్న కేటాయించాలి. 



* మంటార్న ఫ్యూ కల్ీ మంబర్న అయి ఉండాలి. అకడమిక్ట రర్వా రాె న్సస  ఇండికేటర్నస  (API) 

సొో ర్నల రరంా ఫ్యూ కల్ీ మంటార్నలకు ఇనెస ంటివ్ ఇవవ వచుు . లేదా అపాయింట్

మంట్ సమయంలో న్నరేశేించిన సర్వవ స్ ్రతలలో కూడా త్రప న్నసరి చేయవచుు . 

* ఛాయిస్ బేస్్ ప్ెడిట్ సిసమ్్ (CBCS)లో కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం 4 ప్ెడిట్లు 

కేటాయించబడతాయి. 

* 180 గంటల కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్వివిధ్ ప్పాంతాలోల  చేయవచుు . 

* న్నరిే్  ్డిపార్నమ్ంట్లు త్మ ప్రధాన ఆంద్యళన రంాలపై దృషి ్రట్వచుు . 

ఉదాహరణకు, కంపూూ టర్న సైన్సస  విభాగం యువత్, మహళలు, గృహణులు మొదలైన 

వివిధ్ వర్వగ ల వారిక్త కంపూూ టర్న అక్షర్వసూ త్కు సంబంధించిన కారూ కలాపాలను 

చేరట్వచుు ... జువాలజీ విభాగం లేదా ఇత్ర లైఫ్ సైనెస స్ విభాాలు ఆర్కగూ  అవాహన, 

రక త సమ్యహాలపై దృషి ్రట్వచుు . , రక తదానం లేదా అవయవ దానంపై అవాహన, 

మొదలైనవి. గణిత్ం మరియు గణ్యంకాల విభాగం యువత్కు విశ్ల ల్ ణ్యతా్ క నైపుణ్యూ లతో 

సధికారత్ కలిప ంచడంపై ఆధారరడి ఉంటుంద్ధ, వాణిజూ  విభాగం 

GST లేదా ఆదాయపు రనున  రిటర్నన లు లేదా ఇత్ర రనున లు లేదా విన్నయోగదార్ధలపై 

అవాహన కలిప ంచవచుు . 

* అధాూ రకులు త్గినంత్ా ప్పేరేపించబడిత్య, వివిధ్ కారూ ప్కమాల న్నరవ హణకు ఆకాశమే 

హదేుా ఉంటుంద్ధ. 

* ప్రతి విదాూ రి థ ఒక లాగ్ బుక్టను న్నరవ హంచాలి, అకొ డ చేరట్ిన/పాల్గగనన  

కారూ కలాపాలను నమోదు చేయాలి. 

* లాగ్ బుక్టపై సంబంధిత్ మంటర్న/ఇంఛారి ్ఫ్యూ కల్ీ కంటర్న సంత్కం చేయాలి. 

* విదాూ రి థ యొకొ  చుర్ధకైన భాగసవ మూ ం ఆధారంా చేయవలసిన మ్యలాూ ంకనం 

మరియు ప్ేడ్ను గుర్ధవు/అధాూ రక సభుూ డు ప్రదానం చేయవచుు . 

* విదాూ రి థ యొకొ  ప్ేడ్ మమోలో ప్రతిబింబించే తద్ధ మ్యలాూ ంకనం. 

* కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్NSS/NCC/ప్ీన్స కార్నప స /రెడ్ రిబబ న్స స్థక ల్  మొదలైన సధారణ 

ప్ోప్ామ్లకు భినన ంా ఉండాలి. 

* ప్రతి విదాూ రి థ మైనర్న ప్పాజెక్ట ్రిోర్్ధను సమరిప ంచాలి. కళాశాల ప్పిన్నస పాల్ ఏర్వప టు 

చేసిన కమిటీ దావ ర్వ అంత్రగత్ వైవా కూడా న్నరవ హంచబడుతంద్ధ. 

* ఉద్యూ గ శిక్షణపై ఇంటర్నన షిప్/అప్రంటిస్/ మారగదరశ కాల ప్రకారం మారొ్ధ ల ప్రదానం 

చేయబడుతంద్ధ 

4. విధానం 

* వారి న్నవాసం నుండి ర్వకోకలు సగించడాన్నక్త మరియు తిరిగి ర్వవడాన్నక్త వీలుా, 

వీలైనంత్ వరకు, వారి బస చేసే ప్రదేశాన్నక్త సమీరంలో ఒక న్నరిే్  ్న్నవాసం లేదా ప్ామం 



లేదా మున్నసిరల్ వార్్ధ కోసం విదాూ ర్ధథల సమ్యహం లేదా ఒక విదాూ రి థన్న కూడా 

కేటాయించవచుు . తిరిగి సయంప్త్ం లేదా అంత్కంటే ఎకొు వ. 

* కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్రెండు రెటుల ఒకటి - 

$ ముందుా, విదాూ రి థ/లు న్నవాస స్థసథలంపై సరేవ  న్నరవ హంచవచుు  

వారి సవ ంత్ డొమైన్స లేదా సబ్జక్్ట ్ఏరియా రరంా అవసరం. ఉదాహరణకు., ఎ 

ఆర్న్స  విదాూ రి థ సమాజిక-ఆరిథక రరిసిథతలు, సమాజిక సరేవ  మరియు ప్రభుత్వ  సమాజిక 

భప్దతా రథకాలపై దృషి ్రడతార్ధ. సైనెస స్ విదాూ రి థ ఆ న్నవాసం యొకొ  ఆర్కగూ ం 

మరియు రరిశుప్భత్ రరిసిథతలపై, అదేవిధ్ంా, ఇత్ర సబ్జక్్ులతో కూడా సరేవ  

చేయవచుు . లేదా ఇద్ధ అన్నన  విభినన  ప్పాంతాలను కలుపుకొన్న సధారణ సరేవ  కూడా 

కావచుు . ఒక సధారణ సరేవ  ఆకృతిన్న రూపొంద్ధంచవచుు . ఇద్ధ ప్ామం లేదా వార్్ధ 

వాలంటీరలచే రన్న యొకొ  నక్తలీా చూడకూడదు; బదులుా, ఇద్ధ డేటా యొకొ  మర్కక 

ప్పాథమిక మ్యలం కావచుు . 

 

$ రెండవద్ధ, విదాూ రి థ/లు త్మ డొమైన్స లేదా సబ్జక్్ట ్ఏరియాకు సంబంధించిన ప్పాజెక్ట ్

వరొ్న ను చేరట్వచుు . 

* వివిధ్ ప్పాంతాలు ఇలా ఉండవచుు  - 

 వూ వసయం 

 ఆర్కగూ ం 

 మారెొ టింగ్ మరియు సహకారం 

 రశు సంవరుకము 

 హారిక్లు ర్న 

 మత్స ూ  సంరద 

 సెరికలు ర్న 

 రెవెన్యూ  మరియు సరేవ  

 సహజ విరతత న్నరవ హణ 

 నీటిపార్ధదల 

 లా & ఆరర్్న 

 ఎకైస జ్ మరియు న్నషేధ్ం 

 గనులు మరియు భూగరభ  శాష్టసతం 

 శక్త త 

ఒక న్నరిే్  ్ఉదాహరణ, 

* B.Sc (BZC) విదాూ రి థ మొదట అత్న్న/ఆమ న్నవాసం యొకొ  సరేవ ను న్నరవ హసత ర్ధ, ఇద్ధ 

ఒక న్నరిే్  ్ప్పాంతాన్నక్త లేదా సమాజిక ఆరిథక రరిసిథతల యొకొ  సమప్గ మారగంలో పైన 

ాబితా చేయబడిన అన్నన  ప్పాంతాలను కవర్న చేస్తంద్ధ. లేదా 



* ఆర్కగూ ం మరియు రరిశుప్భత్ లేదా సేంప్దీయ వూ వసయం లేదా ఫి్ర్వస్లో లేదా 

మదూ పాన న్నషేధ్ం లేదా పునర్ధతాప దక ఇంధ్నం గురించి లేదా అత్న్న/ఆమ 

అభిర్ధచిక్త అనుగుణంా ఏదైనా ఇత్ర కారూ కలాపాలపై అవాహన కారూ ప్కమాన్నన  

న్నరవ హంచవచుు  మరియు న్నరవ హంచిన సమాజిక ఆరిథక సరేవ లో గురితంచిన 

సమసూ లపై అవాహన కలిప ంచవచుు . 

* అత్న్న/ఆమ డొమైన్స సబ్జక్్ట ్ప్పాంతాన్నక్త సంబంధించిన న్నరిే్  ్అంశంపై ప్పాజెక్ట ్వరొ్న  

చేయబడుతంద్ధ. 

 

5. ఊహంచిన ఫలితాలు 

విదాూ ర్ధథలకు కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్యొకొ  ప్రయోజనాలు - అభాూ స ఫలితాలు 

* విదాూ ర్ధథల అకడమిక్ట లెరిన ంగ్పై సనుకూల ప్రభావం 

* విదాూ ర్ధథలు నేర్ధు కునన  వాటిన్న “వాసతవ ప్రరంచంలో” అనవ యించే సమర్వథ ూ న్నన  

మర్ధగురర్ధస్తంద్ధ 

* అవాహన యొకొ  సంక్త ల్ త్్, సమసూ  విశ్ల ల్ ణ, సమసూ -రరిష్కొ రం, విమరశ నాతా్ క 

ఆలోచన మరియు అభి నాా  అభివృద్ధు వంటి విదాూ రరమైన ఫలితాలపై సనుకూల 

ప్రభావం 

* సంక్త ల్ త్్ మరియు అసప ్త్్ను అరథం చేస్కునే సమరథూ ం మర్ధగురడింద్ధ వూ క్త తగత్ 

ఫలితాలు 

* వూ క్త తగత్ సమరథత్, వూ క్త తగత్ గురితంపు, ఆధాూ తిా క వృద్ధు, మరియు నైతిక అభివృద్ధు 

* ప్ేటర్న రరస నల్ డెవలప్మంట్, ముఖ్ూ ంా బాా రన్న చేసే సమరథూ ం 

* ఇత్ర్ధలు, మరియు నాయకత్వ ం మరియు కమ్యూ న్నకే్న్స నైపుణ్యూ లను 

రంపొంద్ధంచుకోండి 

సమాజిక ఫలితాలు 

* త్గి గన మ్యస రదుతలు మరియు ఎకుొ వ అంత్ర్న-సంసొ ృతిక అవాహన 

* సమాజిక బాధ్ూ త్ మరియు పౌరసత్వ  నైపుణ్యూ లను మర్ధగురరచడం 

* ప్ాడుూ యే్న్స త్ర్వవ త్ సమాజ సేవలో ఎకొు వ పాల్గగనడం 

ెర్వర్న అభివృద్ధు 

* అభాూ సం మరియు వృతిత అవకాశాల కోసం న్నపుణులు మరియు కమ్యూ న్నటీ సభుూ లతో 

కనెక్షన్సలు 



* ప్ేటర్న అకడమిక్ట లెరిన ంగ్, లీడర్నషిప్ సిొ ల్స  మరియు రరస నల్ ఎఫిషియసీ వలల 

ఎకొు వ అవకాశాలు లభిసత యి 

 

సంసథతో సంబంధ్ం 

ఫ్యూ కల్ీతో బలమైన సంబంధాలు 

కళాశాలతో ఎకొు వ సంత్ృపిత 

మర్ధగైన ప్ాడుూ యే్న్స రేటుల 

 

ఫ్యూ కస్థల్ీ సభుూ లకు కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్యొకొ  ప్రయోజనాలు 

విదాూ ర్ధథల అభాూ స నాణూ త్తో సంత్ృపిత 

అధాూ రకులు మరియు సంఘం మధ్ూ  కొత్త సంబంధాల దావ ర్వ రరిశోధ్న మరియు 

ప్రచురణ కోసం కొత్త మార్వగలు 

ఇత్ర విభాాలు లేదా సంసథలలో న్నమగన మై ఉనన  ఫ్యూ కల్ీతో నెట్వరొి ంగ్ 

అవకాశాలను అంద్ధంచడం 

ఒకరి రరిశోధ్న రటల బలమైన న్నబదుత్ 

 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్యొకొ  ప్రయోజనాలు కళాశాలలకు మరియు 

విశవ విదాూ లయాలు 

మర్ధగైన సంసథ గత్ న్నబదుత్ 

మర్ధగైన విదాూ ర్ధథల న్నలుపుదల 

మర్ధగైన సమాజ సంబంధాలు 

 

కమ్యూ న్నటీక్త కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్యొకొ  ప్రయోజనాలు 

విదాూ ర్ధథల భాగసవ మూ ంతో సంత్ృపిత 

సమాజ లక్ష్యూ లను సధించడాన్నక్త విలువైన మానవ వనర్ధలు అవసరం 

కమ్యూ న్నటీ రన్నక్త కొత్త శక్త త, ఉతాస హం మరియు దృకొో ణ్యలు వరితంచబడతాయి 

కమ్యూ న్నటీ-యూన్నవరిస టీ సంబంధాలు మర్ధగురడతాయి. 



 

విదాూ ర్ధథల పాప్త్: 

అన్నన  కారూ ప్కమాలను సంత్ంా న్నరవ హంచుకునే నైపుణూ ం విదాూ ర్ధథలకు 

లేకోవచుు . విదాూ ర్ధథలు అపుప డు ఫెసిలిటేటర్న పాప్త్ను ోషిసత ర్ధ మరియు ప్రభుత్వ  

ఏజెనీస లు, ప్రభుత్యవ త్ర ఏజెనీస లు లేదా వారి కళాశాల అధాూ రకులు మొదలైన 

కారూ ప్కమాలను న్నరవ హంచవచుు . 

ఆర్కగూ  సంబంధిత్ ప్రత్యూ క శిబిర్వలు న్నరవ హంచడం కోసం, వార్ధ ప్రభుత్వ  

సంసథలతో సమనవ యం చేస్కుంటార్ధ. 

అవసరమైనపుప డు మరియు కళాశాల అధాూ రకులు సవ యంా రిసోర్నస  రరస న్సలుా 

వూ వహరిసత ర్ధ. 

విదాూ ర్ధథలు ప్రభుత్యవ త్ర సంసథలతో సన్నన హత్ంా రన్న చేయవచుు  

లయన్సస  స్థక ల్ , ర్కటర్వ స్థక ల్  మొదలైన సంసథలు లేదా ఏదైనా NGOతో కలిసి ఆ న్నవాసంలో 

చుర్ధకుా రన్న చేసత యి. 

మరియు ప్రభుత్వ  శాఖ్లతో కూడా. కారూ ప్కమం ప్పారంభించబడిత్య, కారూ ప్కమాన్నన  

విజయవంత్ంా అమలు చేయడాన్నక్త జిలాల  రరిపాలనను ఉరయోగించుకోవచుు . 

అధాూ రకులు మరియు పాల్గగ నే విదాూ ర్ధథల కోసం ఒక అంత్రగత్ శిక్షణ మరియు 

ఇండక్షన్స ప్ోప్ామ్ను ఏర్వప టు చేయవచుు , వారిన్న సర్వవ స్ లెరిన ంగ్ యొకొ  

మథడాలజీక్త బహరగత్ం చేయవచుు . 

 

6. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం టైమ్ ప్ేమ్ 

వూ వధి: 8 వార్వలు 

షెడ్యూ ల్: 

ప్ామం/న్నవాసం యొకొ  సమాజిక-ఆరిథక సరేవ  (రెండు వార్వలు): ఫ్యూ కల్ీ మంటరల 

మారగదరశ కత్వ ంలో విదాూ ర్ధథల బృందం ప్ామం/న్నవాసం యొకొ  సమాజిక ఆరిథక 

సరేవ ను న్నరవ హస్తంద్ధ. అధ్ూ యనం కోసం ఎంచుకునన  ప్పాజెక్టప్ై ప్పాథమిక స్థ నా నాన్నన  

పొందడాన్నక్త మరియు న్నర్వా ణ్యత్ా క ప్రశన రప్తాన్నన  ఉరయోగించి సరేవ ను 

న్నరవ హంచడాన్నక్త వార్ధ వూ కుతలతో రరసప ర చరూ  చేసత ర్ధ. 

కమ్యూ న్నటీ అవేర్ననెస్ కాూ ంరయిన్స (ఒక వారం): సమసూ లు లేదా హాన్న కలిగించే 

సమసూ లను గురితంచడం దావ ర్వ పైన పేరొ్క నన  సరేవ  ఆధారంా విదాూ ర్ధథల బృందం 

కమ్యూ న్నటీ అవాహన ప్రచార్వలను న్నరవ హస్తంద్ధ. వార్ధ సమాజిక సంబంధిత్ 

అంశంపై ఇంటింటి ప్రచారం కూడా న్నరవ హంచవచుు . ఉదా: ప్రభుత్వ  సంక్షేమ 

కారూ ప్కమాలు, ఆర్కగూ  సంరక్షణ, విన్నయోగదార్ధల రక్షణ, ఆహార కలీత, డిజిటల్ 

లావాదేవీలు, సమాచార వనర్ధలు మొదలైనవి. 



ప్రధాన ప్పాజెక్ట ్(4 వార్వలు): విదాూ ర్ధథల సమ్యహం వారి సబ్జక్్ట ్ప్పాంతాన్నక్త సంబంధించిన 

అంశాన్నన  ఎంచుకున్న, ఏదైనా ఎంపిక చేసిన యూన్నట్ లేదా విభాగంలో డేటా సేకరణ, 

ఇంటరూవ ూ లు, ఇంటర్నన షిప్లను కలిగి ఉనన  ప్పాజెక్టన్ు న్నరవ హస్తంద్ధ. 

న్నవేద్ధక త్యార్వ (ఒక వారం): విదాూ రి థ మంటార్న సంత్కం చేసిన ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధకను 

సమరిప ంచాలి. 

7. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్కోసం అసెస్మంట్ మథడాలజీ 

అభాూ స ఫలితాలు: 

సమాజంలోన్న బలహీనమైన / అట్డుగు వర్వగ లను ఎదురొ్క నే సమసూ లపై అవాహన 

కలిప ంచడం. 

సమాజిక మార్ధప  కోసం విదాూ రి థ సమ్యహాలతో జట్ు ప్రప్క్తయలను ప్పారంభించడం. 

విదాూ ర్ధథలు వార్ధ న్నవసించే రట్ణ / ప్ామీణ సమాజంతో త్మను తాము రరిచయం 

చేస్కునే అవకాశాన్నన  కలిప ంచడం. 

విదాూ ర్ధథలు సమాజ అభివృద్ధులో న్నమగన మయేూ లా చేయడం. 

ఫోకస్్ ప్ూపుల ఆధారంా కారూ కలాపాలను స్థపాల న్స చేయడం.\ 

ప్కమరదుతిలో సమాాన్నన  మారేు  మార్వగలను తెలుస్కోవడం 

కారూ ప్కమం అమలు. 

మారొ్ధ లు/ప్ేడ్లు ఇవవ డాన్నక్త మ్యలాూ ంకన విధానం ప్క్తంద్ధ విధ్ంా ఉంద్ధ. 

ఈ ఇంటర్నన షిప్ కోసం అంత్రగత్ మ్యలాూ ంకనం మాప్త్మే ఉంటుంద్ధ. అధాూ రకుల 

లభూ త్ను బట్ి ఒకోొ  అధాూ రక సభుూ డు 10 టీ0 15 మంద్ధ విదాూ ర్ధథలతో 

కేటాయించబడతార్ధ. అధాూ రక సభుూ డు సమ్యహాన్నక్త ఫ్యూ కల్ీ-మంటర్నా 

వూ వహరిసత ర్ధ మరియు విదాూ ర్ధథల అభాూ స కారూ కలాపాలకు మరియు విదాూ ర్ధథల 

సమప్గ మరియు న్నరంత్ర మ్యలాూ ంకనాన్నక్త కూడా ఇన్సఛార్న్ా  ఉంటార్ధ. 

మ్యలాూ ంకనాన్నన  100 మారొ్ధ లకు న్నరవ హంచాలి. కేటాయించిన ప్ెడిట్ల సంఖ్ూ  4. 

త్ర్ధవాత్ ప్రస్తత్ అభాూ సం ప్రకారం మార్ధొ లు ప్ేడ్లు మరియు ప్ేడ్ పాయింట్లుా 

మారు బడి చివరకు SGPA మరియు CGPAలో చేరు బడతాయి. 

బర్ధవులు ఇలా ఉండాలి: 

ప్పాజెక్ట ్లాగ్   20% 

ప్పాజెక్ట ్అమలు  30% 

ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధక  25%, 

ప్రదరశ న   25% 



ప్రతి విదాూ రి థ వూ క్త తగత్ లాగ్బుక్టను న్నరవ హంచాలిస  ఉంటుంద్ధ, అకొ డ అత్ను/ఆమ 

ర్కజువార్వ కారూ కలాపాలను రికార్న ్చేయాలిస  ఉంటుంద్ధ. ప్పాజెక్ట ్లాగ్ వూ క్త తగత్ 

ప్పాతిరద్ధకన అంచనా వేయబడుతంద్ధ, త్దావ ర్వ సమ్యహాలలోన్న వూ క్త తగత్ సభుూ లను 

ఈ విధ్ంా అంచనా వేయడాన్నక్త అనుమతిస్తంద్ధ. అసెస్మంట్ కేటాయించిన రన్నలో 

వూ క్త తగత్ విదాూ రి థ ప్రమేయాన్నన  రరిగణనలోక్త తీస్కుంటుంద్ధ. 

విదాూ రి థ యొకొ  ప్పాజెక్ట ్లాగ్ను ఉరయోగించి విదాూ రి థ రన్నతీర్ధను ప్ేడింగ్ చేసేటపుప డు, 

ఈ ప్క్తంద్ధ వాటిన్న రరిగణనలోక్త తీస్కోవాలి - 

a. వూ క్త తగత్ విదాూ రి థ ప్రయత్న ం మరియు న్నబదుత్. 

బి. వూ క్త తగత్ విదాూ రి థ రూపొంద్ధంచిన రన్న యొకొ  వాసతవికత్ మరియు నాణూ త్. 

సి. కేటాయించిన రన్నతో విదాూ రి థ యొకొ  ఏకీకరణ మరియు సహకారం. 

డి. లాగ్బుక్ట యొకొ  సంపూరణత్. 

 

కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్ఇంపిలమంటే్న్స కోసం అసెస్మంట్ క్తంద్ధ భాాలను కలిగి 

ఉంటుంద్ధ మరియు ప్పాజెక్ట ్లాగ్ మరియు ప్పాజెక్ట ్రిోర్న ్యొకొ  ఎంప్టీల ఆధారంా 

ఉంటుంద్ధ: 

a. సమాజ అభివృద్ధుక్త ద్ధశాన్నరేశేం 

బి. అభివృద్ధు అవసర్వల బేస్లైన్స అంచనాను న్నరవ హంచడం 

సి. లబేిదార్ధల కారూ ప్కమాలు మరియు జీవన నాణూ త్, రర్వూ వరణం మరియు సమాజిక 

సప ృహ, ప్పేరణ మరియు నాయకత్వ ం, వూ క్త తత్వ  వికాసం మొదలైన వాటిపై 

మర్ధగురరిచే అవాహన కారూ ప్కమాల సంఖ్ూ  మరియు నాణూ త్. 

డి. ఇంటరెవ నషన్స ప్ోప్ామ్ల సంఖ్ూ  మరియు నాణూ త్ (సమాజిక సమసూ లను 

రరి్ొ రించడాన్నక్త న్నరవ చించిన సంఘం సందర్వభ లలో ప్రవరతనా మార్ధప ను 

ప్ోత్స హంచే లక్షూ ంతో న్నవారణ లేదా ప్రమో్న్స ప్ోప్ామ్లు) న్నరవ హంచబడ్ాయి. 

ఇ. సూచించిన ఫ్యలో-అప్ ప్ోప్ామ్లు (రిఫరల్ సర్వవ సెస్, కమ్యూ న్నటీ భాగసవ మాూ న్నన  

తీస్కుర్వవడం) 

f. స్థసథ న్నక నాయకత్వ ం మరియు స్థసథ న్నక ప్రభుత్వ  అధికార్ధలతో సంప్రద్ధంచి సవ లప  

మరియు మధ్ూ -కాల కార్వూ చరణ ప్రణ్యళికలను అభివృద్ధు చేయడం. 

మోడల్ ప్పాజెక్ట ్రిోర్నల్ో ఇచిు న మారగదరశ కాల ప్రకారం ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధక త్యార్ధ 

చేయబడుతంద్ధ. 

 

విదాూ రి థ/ఆమ కళాశాలకు తిరిగి న్నవేద్ధంచిన త్ర్వవ త్ ప్పాజెక్ట ్ప్రదరశ నను 

రూపొంద్ధంచాలి. మ్యలాూ ంకనం కోసం భాాలు - 



a. ప్పాజెక్టల్ో ప్రమేయాన్నన  అంచనా వేయడం 

బి. ప్రదరశ న నైపుణ్యూ లు 

సి. విదాూ రి థచే న్నరూపించబడిన ప్పాజెక్ట ్యొకొ  తద్ధ ఫలిత్ం. 

 

ఉదాహరణ: 

విదాూ రి థ పేర్ధ: X. YY ZZZ 

స్థకాలస్ & ఇయర్న ఆఫ్ స్థస్ీ  II B.A. 2021 - 2022 

నమోద్ధత్ సంఖ్ూ  000000 

మ్యలాూ ంకనం 

 

         భాగం   గరి్ ్మారొ్ధ లు   మారొ్న స  సెకూూ ర్న ్

1. ప్పాజెక్ట ్లాగ్   20     15 

2. ప్పాజెక్ట ్అమలు   30     20 

3. ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధక   25     20 

4. ప్రదరశ న    25     20 

      మొత్తం    100     75 

 

లెటర్న  ప్ేడ్    ప్ేడ్ పాయింట్   ప్ెడిట్స   ప్ెడిట్ పాయింట్ 

O (అతూ త్తమమైనద్ధ)   10    2    20 

A+ (అదుభ త్మైనద్ధ)   9    2    18 

A (చాలా బాగుంద్ధ)    8    2    16 

B+ (మంచిద్ధ)    7    2    14 

B (సగటు కంటే ఎకుొ వ)   6    2    12 

సి (సగటు)    5    2   10 

డి (పాస్)     4    2    8 

F (ఫెయిల్)     0    2    0 



అ్ (గైరా్వజర్ధ)    0    2    0 

పై ఉదాహరణలో, 75 మారొ్ధ లు లెటర్న ప్ేడ్ / ప్ేడ్ పాయింట్ా మారు బడతాయి. 

లెటర్న ప్ేడ్    ప్ేడ్ పాయింట్  ప్ెడిట్స   ప్ెడిట్ పాయింట్ 

B+ (మంచిద్ధ)    7    2   14 

 

8. ప్పాజెక్ట ్న్నవేద్ధక యొకొ  నమ్యనా 

పార్న ్- ఎ 

1. రరిచయం: 

ఎ. ప్ామం / న్నవాసం గురించి. 

2. ప్ామం/న్నవాసం యొకొ  సమాజిక-ఆరిథక సరేవ . 

A. న్నరేశేిత్ ఫ్యర్వా ట్లను ఉరయోగించి డేటా సేకరణ. 

3. సమసూ లు గురితంచబడ్ాయి మరియు సమసూ ల విశ్ల ల్ ణలు. 

4. సధ్ూ మయేూ  రరిషొ్క ర్వల కోసం సవ లప కాలిక మరియు దీరఘకాలిక కార్వూ చరణ 

ప్రణ్యళిక సమసూ లను గురితంచి సంబంధిత్ వారిక్త సిఫ్యర్ధస  చేయవచుు  అమలు కోసం 

అధికార్ధలు. 

5. సమసూ లు మరియు వాటిపై కమ్యూ న్నటీ అవాహన కారూ ప్కమాలు 

న్నరవ హంచబడ్ాయి ఫలితాలను. 

 

పార్న ్- బి 

1. న్నవాసం/ప్ామంలో సంబంధిత్ సబ్జక్్టల్ో ఒక చినన -ప్పాజెక్ట ్రన్న. 

(ఉదా., వృక్షశాష్టసత విదాూ రి థ సేంప్దీయ వూ వసయంపై ప్పాజెక్ట ్చేయవచుు  లేదా 

హారిక్లు ర్న లేదా బయోఫెరిల్ైజర్నస  లేదా బయోరసిస్ైడ్స  వాడకం లేదా అకరబ న 

ప్రభావం, పుర్ధగుమందులు మొదలైనవి. జువాలజీ విదాూ రి థ ఆకావ కలు ర్న రదుతలపై ఒక 

ప్పాజెక్ట ్చేయవచుు  లేదా రశుో్ణ లేదా పౌష్టల్ీ లేదా ఆర్కగూ ం మరియు రరిశుప్భత్ 

లేదా స్థబలడ్ ప్ూప్ విశ్ల ల్ ణ లేదా హైరర్నటెనషన్సపై సరేవ  లేదా డయాబ్జటిస్ ప్పాబలూ ంపై 

సరేవ  మొదలైనవి. 

పార్న ్- సి 

1. సిఫ్యర్ధస లు మరియు ముగింపులు. 

2. సూచనలు 



 

9. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్క్తంద ప్ోప్ామ్ల సూచించే ాబితా 

 

BA, B.Com మరియు B.Sc ప్ోప్ామ్ల కోసం సిఫ్యర్ధస  చేయబడిన ప్పాజెక్టల్ ాబితా 

ప్క్తంద్ధద్ధ. ాబితాలు సమప్గంా లేవు మరియు చేర్ధప లు, తొలగింపులు మరియు 

సవరణల కోసం తెరవబడతాయి. ఈ రకమైన ప్పాజెక్టల్ కోసం కళాశాలలు న్నరిే్  ్స్థసథ న్నక 

సమసూ లపై దృషి ్రట్ాలన్న భావిస్తనాన ర్ధ. విదాూ ర్ధథలు ప్రమేయం, న్నబదుత్, బాధ్ూ త్ 

మరియు జవాబుదార్వత్నంతో ఈ ప్పాజెక్ులను న్నరవ హంచాలన్న భావిస్తనాన ర్ధ. 

విదాూ ర్ధథల సమ్యహం యొకొ  మారగదరశ కులు విదాూ ర్ధథలను ప్పేరేపించడం, 

స్లభత్రం చేయడం మరియు మారగన్నరేశేం చేయడం వంటి బాధ్ూ త్లను తీస్కోవాలి. 

వార్ధ స్థసథ న్నక నాయకత్వ ం మరియు వూ కుతలతో రరసప ర చరూ  చేయాలి మరియు ఈ 

రకమైన ప్పాజెక్టల్ యొకొ  లక్ష్యూ లు మరియు ప్రయోజనాలను అంచనా వేయాలి. ప్పాజెక్ట ్

న్నవేద్ధకలు సూచన కోసం కళాశాల వె్సైట్లో ఉంచబడతాయి. ప్కమబదుమైన, 

వాసతవికమైన, రదేతి మరియు న్నాయితీతో కూడిన రిోరిం్గ్ న్నర్వు రించబడుతంద్ధ. 

 

ఆర్న్స  విదాూ ర్ధథల కోసం 

1. ప్ామ జనాభా 

2. ఆర్కగూ  సంరక్షణ కారూ ప్కమాలు మరియు వాటి అమలు 

3. పాఠశాల విదూ  

4. యువత్ న్నశిు తారథం 

5. మహళా సధికారత్ 

6. మహళా విదూ  

7. గృహ హంస 

8. సంసొ ృతి, సంప్రదాయాలు, విలువలు మరియు నైతికత్ 

9. వివిధ్ విభాాల ఉపాధి 

10. సమాజికంా వెనుకబడిన వర్వగ ల స్థసిథతి 

11. ర్వష్ట్ ్అభివృద్ధు కారూ ప్కమాల అమలు 

12. సంక్షేమ రథకాల అమలు మరియు ప్రభావం 

13. ప్రా రంపిణీ వూ వసథ 

14. సమాజిక సమేా ళనం 



15. ప్ామ పాలన 

16. ఆర్కగూ  సంరక్షణ వూ వసథ మరియు దాన్న ప్రభావం 

17. సమాచార వనర్ధలు మరియు వాటి ప్రభావం 

18. వినోద మాధ్ూ మాలు మరియు అలవాటుల 

19. సమాజిక సమసూ లు 

20. వివిధ్ సమాజిక సమ్యహాలలో కుటుంబం మరియు వివాహ వూ వసథలు 

21. మత్ం ప్పొఫైల్ మరియు సమాజిక అభివృద్ధులో వారి పాప్త్ 

22. మత్ సమరసూ ం 

23. విన్యత్న  రదుతలు మరియు అభాూ సలు 

24. ప్ామ రరిప్శమ 

25. భప్దత్ మరియు భప్దత్ 

26. ఉపాధి కోసం వలసలు 

27. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధు 

28. వివిధ్ సమాజిక సమ్యహాలలో నాణూ మైన జీవిత్ం కోసం సౌకర్వూ లు 

29. కుటుంబం, సంఘం మరియు సమాజిక సమ్యహాలలో నాయకత్వ ం 

30. కేంప్ద రథకాల అమలు 

31. ప్ామ అభివృద్ధు ప్రణ్యళికలు 

32. బాల కారాి కులు 

33. లైంగిక విదూ  

34. మహళలపై అఘాయితాూ లు 

35. కేంప్ద ప్రభుత్వ  రథకాలపై అవాహన మరియు భాగసవ మూ  స్థసథ యి 

36. కమ్యూ న్నటీ ఎంేజ్మంట్ ప్ోప్ామ్లు మరియు వాటి ప్రభావం 

37. యువత్ యొకొ  ెర్వర్న ధోరణి 

38. నైపుణ్యూ భివృద్ధు కారూ ప్కమాలు మరియు వాటి ప్రభావం 

39. మదూ ం మరియు ధూమపాన అలవాటుల మరియు కుటుంబాలు మరియు సమాజంపై 

వాటి ప్రభావం 



40. ష్టకైమ్ రేట్, లా అండ్ ఆరర్్న మరియు భప్దతా అవసర్వలు 

41. ప్పాథమిక విదూ  యొకొ  నాణూ త్ మరియు ప్పారూ త్ 

42. ప్రా ప్రతిన్నధులను ఎనున కోవడాన్నక్త రరిగణించబడే అంశాలు 

43. రర్వూ వరణ రక్షణ 

44. మతాల మధ్ూ  సమరసూ ం 

45. వృదుుల చిక్తత్స  

46. పారిశుదుూ  వూ వసథలు 

47. గిరిజన అధ్ూ యనాలు 

48. తెలుగు సహత్ూ ం మరియు మాండలిక్టస  

49. యువత్ మరియు పిలలలలో ఇతిహాసల అవాహన 

50. ఆంప్తోోలాజికల్ సరేవ  

51. సంీత్ం మరియు నృత్ూ ం 

52. రర్వా రాి ంగ్ ఆర్న్స  

53. సమాజిక దుర్వచార్వలు 

 

కామర్నస  విదాూ ర్ధథల కోసం 

1. వూ వసథ రకత్ 

2. వూ వసయ ఉత్ప తతలు మరియు మారెొ టింగ్ 

3. పౌష్టల్ీ వాూ పారం 

4. పాల వాూ పారం 

5. ఆకావ కలు ర్న 

6. వేత్న వూ వసథ మరియు కారాి క సంక్షేమం 

7. ప్ామ రరిప్శమ ఉత్ప తతలు మరియు మారొె టింగ్ 

8. సమాజంలోన్న వివిధ్ వర్వగ ల మధ్ూ  ఆదాయం మరియు సంరద రంపిణీ 

9. వినోద సేవలు 

10. కమ్యూ న్నకే్న్స సేవలు 



11. బాూ ంక్తంగ్ సేవలు మరియు అలవాటుల 

12. బీమా సేవలు మరియు అలవాటుల 

13. ప్రా రంపిణీ వూ వసథ 

14. కూరాయల మారెొ టింగ్ 

15. పొదుపులు మరియు రట్ుబడులు 

16. ఆన్సలైన్స కొనుగోళ్లల  

17. డిజిటల్ లావాదేవీలు 

18. విదుూ త్ గృహోరకరణ్యల ఉరయోగం 

19. ఎలష్టక్ాన్నక్ట గృహోరకరణ్యల ఉరయోగం 

20. వూ క్త తగత్ రవాణ్య 

21. విన్నయోగదార్ధల ఉదూ మం 

22. అనాూ యమైన వాణిజూ  రదుతలు 

23. ఆహార అలవాటుల 

24. ఆదాయ రంపిణీ 

25. సంరద రంపిణీ 

26. వివిధ్ ఉత్ప తిత వర్వగ లపై వూ య నమ్యనా 

27. కొనుగోలు ఉదేేశాూ లు 

28. విన్నయోగదార్ధ ప్రవరతన 

29. ప్రముఖుల ప్రకటనల ప్రభావం 

30. ఉత్ప తిత ఎంపికలపై టీవీ ప్రభావం 

31. సెల్ ఫోనల విన్నయోగం 

32. సవ యం ఉపాధి న్నపుణులు 

33. న్నర్వా ణం 

34. విప్శాంతి సమయ న్నరవ హణ 

35. రర్వూ టకం 

36. నాయకత్వ ం 



37. మానవ వనర్ధల అభివృద్ధు 

38. స్థసథ న్నక రరిపాలన 

39. స్థసథ న్నక పాలక సంసథలలో కార్వూ లయ న్నరవ హణ 

40. ఎగుమతలు 

41. హసతకళలు 

42. చేనేత్ వష్టసత లు 

43. ప్రా రవాణ్య 

44. ష్టపైవేట్ రవాణ్య 

45. సహకార సంఘాలు 

46. వృతతలలో మార్ధప లు 

47. సమాజంలోన్న వివిధ్ వర్వగ ల ర్ధణ భారం 

48. సమయ న్నరవ హణ 

49. వివాద రరిష్కొ ర వూ వసథలు 

50. వాణిజూ  రంటలు 

 

సైన్సస  విదాూ ర్ధథల కోసం 

1. నీటి సౌకర్వూ లు మరియు ప్తాగునీటి లభూ త్ 

2. ఆర్కగూ ం మరియు రరిశుప్భత్ 

3. ఒతితడి స్థసథ యిలు మరియు కోపింగ్ మకాన్నజమ్స  

4. ఆర్కగూ  జోకూ  కారూ ప్కమాలు 

5. హారిక్లు ర్న 

6. మ్యలికా మొకొ లు 

7. బొటాన్నకల్ సరేవ  

8. జూలాజికల్ సరేవ  

9. సముప్ద ఉత్ప తతలు 

10. ఆకావ  సంసొ ృతి 



11. లోత్ట్ు మత్స ూ  సంరద 

12. జంతవులు మరియు ాతలు 

13. ో్ణ 

14. సంప్రదాయ ఆర్కగూ  సంరక్షణ రదుతలు 

15. ఆహార అలవాటుల 

16. వాయు కాలు్ూ ం 

17. నీటి కాలు్ూ ం 

18. స్థపాల ంటే్న్స 

19. నేల రక్షణ 

20. పునర్ధతాప దక శక్త త 

21. మొకొ ల వాూ ధులు 

22. యోా అవాహన మరియు అభాూ సం 

23. ఆర్కగూ  సంరక్షణ అవాహన కారూ ప్కమాలు మరియు వాటి ప్రభావం 

24. రండుల మరియు కూరాయలపై రసయనాల వాడకం 

25. సేంప్దీయ వూ వసయం 

26. రంట ప్భమణం 

27. పూల రంరకం 

28. స్రక్షిత్మైన తాగునీటిన్న పొందడం 

29. భౌగోళిక సరేవ  

30. జియోలాజికల్ సరేవ  

31. సెరికలు ర్న 

32. ాతల అధ్ూ యనం 

33. ఆహార కలీత 

34. మధుమేహం మరియు ఇత్ర దీరఘకాలిక వాూ ధుల సంభవం 

35. మానవ జనుూ శాష్టసతం 

36. రక త సమ్యహాలు మరియు రక త చిప్త్ం 



 

10. కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్టన్ు అభినంద్ధంచడం 

కొంత్ అవాహన కలిప ంచేందుకు విదాూ ర్ధథలు పాల్గగనవచుు  

సమాజిక సమసూ లు/ప్రత్యూ క సమ్యహాలపై ప్రచార్వలు. 

సూచించిన ప్ోప్ామ్ల ాబితా - 

పాఠశాల పిలలల కోసం కారూ ప్కమాలు 

1. ర్వడింగ్ సిొ ల్ ప్ోప్ామ్ (రఠన ోటీ) 

2. త్దురరి త్రగతిక్త స్థస్ీ  మటీరియల్స  త్యార్వ. 

3. వూ క్త తత్వ ం / నాయకత్వ  అభివృద్ధు 

4. X త్రగతి విదాూ ర్ధథలకు ెర్వర్న గైడెన్సస  

5. డాకుూ మంటర్వ మరియు ఇత్ర విదాూ రరమైన చిప్తాలను ప్రదరిశ ంచడం 

6. గుడ్ టచ్ మరియు బాూ డ్ టచ్ (లైంగిక దురివ న్నయోగం)పై అవాహన కారూ ప్కమం 

7. సమాజిక సంబంధిత్ ఇతివృతాత లపై అవాహన కారూ ప్కమం. 

 

మహళా సధికారత్ కోసం కారూ ప్కమాలు 

1. ప్రభుత్వ  మారగదరశ కాలు మరియు విధాన మారగదరశ కాలు 

2. మహళల హకొు లు 

3. గృహ హంస 

4. కాూ నస ర్న న్నవారణ మరియు న్నయంప్త్ణ 

5. సో్ల్ ఎంటర్నప్రన్యూ ర్నషిప్ను ప్ోత్స హంచడం 

 

సధారణ శిబిర్వలు 

1. సధారణ వైదూ  శిబిర్వలు 

2. కంటి శిబిర్వలు 

3. దంత్ శిబిర్వలు 

4. రక్షిత్ ప్తాగునీటి ప్పాముఖ్ూ త్ 



5. ODF అవాహన శిబిరం 

6. సవ చ్ భారత్ 

7. ఎయిడ్స  అవాహన శిబిరం 

8. స్థపాల సిక్్ట వూ తిరేక అవాహన 

9. రర్వూ వరణంపై కారూ ప్కమాలు 

10. ఆర్కగూ ం మరియు రరిశుప్భత్ 

11. హాూ ండ్ వాష్ కారూ ప్కమాలు 

12. ముఖ్ూ మైన ర్కజుల స్థ నా రకారథం మరియు వేడుక 

 

యువత్ సధికారత్ కోసం కారూ ప్కమాలు 

1. నాయకత్వ ం 

2. మదూ  వూ సనం మరియు ప్డగ్ వూ సనం వూ తిరేకం 

3. పొాకు వూ తిరేకం 

4. ోటీ రర్వక్షలపై అవాహన 

5. వూ క్త తత్వ  వికాసం 

 

సధారణ కారూ ప్కమాలు 

1. RTI పై అవాహన 

2. ఆర్కగూ  జోకూ  కారూ ప్కమాలు 

3. యోా 

4. చటల రంరకం 

5. ప్రభుతావ న్నక్త అనుగుణంా కారూ ప్కమాలు. వంటి విభాాలు - 

i. వూ వసయం 

ii. ఆర్కగూ ం 

iii. మారెొ టింగ్ మరియు సహకారం 

iv. రశుసంరక్షణ 



v. హారిక్లు ర్న 

vi. మత్స ూ  సంరద 

vii. సెరికలు ర్న 

viii. రెవెన్యూ  మరియు సరేవ  

ix. సహజ విరతత న్నరవ హణ 

x నీటిపార్ధదల 

xi చట్ం 

xii. ఎకైస జ్ మరియు న్నషేధ్ం 

xiii. గనులు మరియు భూగరభ  శాష్టసతం 

xiv. శక్త త 

ఆంప్ధ్ ప్రదేశ్ ర్వష్ట్ ్ఉనన త్ విదాూ  మండలి 

ఆంప్ధ్ ప్రదేశ్ ర్వష్ట్ ్ఉనన త్ విదాూ  మండలి 

 

సర్న మేడమ్, 

 స్: APSCHE-AC-2020-21 నుండి అమలులోక్త వచేు  CBCS ప్క్తంద సిలబస్ యొకొ  

పునరివ మరశ -మారగదరశ కాలు -కొరిజెండం ార్వ చేయబడింద్ధ – రెగ్ 

 రిఫరెన్సస : G.O Ms.No.46 HE (CE) డిపార్నమ్ంట్ Dt: 22.12.2020 

 

-విశవ విదాూ లయాలకు తెలిసినటులా, AP స్థసేట్్ కన్నస ల్ ఆఫ్ హయూ ర్న ఎడుూ కే్న్స 4 

సంవత్స ర్వల జనరల్ UG ఆనర్నస  ప్ోప్ామ్ల సిలబస్ను 2020-21 నుండి చాయిస్ బేస్్ 

ప్ెడిట్ సిసమ్్ క్తంద అమలోల  ఉండేలా సవరించిందన్న తెలియజేయాలన్న నేను 

ఆదేశించాను. ఈ ప్ోప్ామ్లు, సూచనలో ఉనన  G.Oక్త అనుగుణంా మ్యడు 

సంవత్స ర్వల చివరిలో న్నప్్ొ మణ ఎంపికను కలిగి ఉంటాయి. APSCHE దావ ర్వ త్యార్ధ 

చేయబడిన 4 సంవత్స ర్వల జనరల్ UG ఆనర్నస  ప్ోప్ామ్ల యొకొ  I నుండి V సెమిసర్్న

ల సిలబస్ మారగదరశ కాలు మరియు పాఠ్ూ ంశాల న్నర్వా ణం కన్నస ల్ వె్సైట్లో 

ఉంచబడింద్ధ. 

 

కన్నస ల్ వె్సైట్లో ఉంచిన మారగదరశ కాల ప్రకారం, 2వ సెమిసర్్న రర్వక్షలు ముగిసిన 

త్ర్వవ త్ 1వ ఇంటర్నన షిప్ (కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట)్ - 2వ అప్రంటిస్షిప్ / ఇంటర్నన



షిప్ / 4వ సెమిసర్్న రర్వక్షలు ముగిసిన త్ర్వవ త్ ా్ ష్టటైన్నంగ్ మరియు 3వ మరియు 

చివరి అప్రంటిస్షిప్ / ఇంటర్నన షిప్ / సెమిసర్్న 6లో ఉద్యూ గ శిక్షణపై 

విదాూ ర్ధథలు సంకేతిక నైపుణ్యూ లను అభివృద్ధు చేసత ర్ధ, ఇద్ధ సమాజిక సప ృహ మరియు 

దయతో కూడిన న్నబదుత్ను రంపొంద్ధంచడంతో పాటు రన్న ప్రరంచాన్నన  

ఎదురొ్క వడంలో గొరప  సహాయం చేస్తంద్ధ 

పొర్ధగువార్ధ. 

 ఏడాద్ధ పొడవునా సంసథలు/కంరనీలు/సంసథలు మొదలైన వాటిక్త వరొ్న  ఫోర్నస  ఉన్నక్తన్న 

న్నర్వు రించడాన్నక్త మరియు డిప్ీ కళాశాలలోల  రన్న భార్వన్నన  సమతలూ ం చేయడాన్నక్త, 

కేవలం 50% మంద్ధ విదాూ ర్ధథలు 

ఒక త్రగతిలో V సెమిసర్్నలో ఇంటర్నన షిప్ కేటాయించబడుతంద్ధ మరియు మిగిలిన 

50% మంద్ధ సిొ ల్ ఎన్సహాన్సస మంట్ కోర్ధస ల (SECలు) త్రగతలకు హాజరవుతార్ధ. V 

సెమిసర్్నలో ఇంటర్నన షిప్కు హాజరైన 50% మంద్ధ విదాూ ర్ధథలు VI సెమిసర్్నలో SECల 

కోసం త్రగతలకు హాజర్ధ కావాలి మరియు 50% విదాూ ర్ధథలు 

సెమిసర్్న Vలో SECల త్రగతలకు హాజరయేూ  వార్ధ VI సెమిసర్్నలో ఇంటర్నన షిప్కు 

వెళతార్ధ. సెమిసర్్న V లేదా VIలో ఒక త్రగతిలో 50% మంద్ధ విదాూ ర్ధథలు మాప్త్మే 

ఇంటర్నన షిప్లో ఉంటార్ధ లేదా SECల కోసం త్రగతలకు హాజరవుతార్ధ. సెమిసర్్న-V 

లేదా ఇంటర్నన షిప్ను ఎంచుకోవడాన్నక్త విదాూ ర్ధథలకు ఎంపిక ఇవవ వచుు  

సెమిసర్్న-VI. 

 దీన్న ప్రకారం, 10 నెలల త్రప న్నసరి అప్రంటిస్షిప్ / ఇంటర్నన షిప్ / ఉద్యూ గంలో 

2020-21 నుండి అమలులోక్త వచేు  సవరించిన CBCS పాఠ్ూ ంశాల ప్రకారం UG ప్ోప్ామ్

ల కోసం శిక్షణ 

ఈ ప్క్తంద్ధ విధ్ంా న్నరవ హంచాలి: 

ఇంటర్నన  

సంఖ్ూ  

అప్రంటిస్షిప్ / ఇంటర్నన షిప్ / ఉద్యూ గ శిక్షణపై 

న్నరవ హంచాలిస న వూ వధి అవర్నస  ప్ెడిట్స  

1వ ఇంటర్నన షిప్ కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్

 

2వ సెమిసర్్న ముగిసిన త్ర్వవ త్ 4 వార్వలు 

రర్వక్షలు, అంటే సెమిసర్్ధల 2 మరియు 3 మధ్ూ  వేసవిలో 



100 4 

 

2వ ఇంటర్నన షిప్ అప్రంటిస్షిప్ / ఇంటర్నన షిప్ / ఉద్యూ గ శిక్షణపై 

 

3వ సెమిసర్్న రర్వక్షలు ముగిసిన 4 వార్వల త్ర్వవ త్, అనా 

4 మరియు 5 సెమిసర్్నల మధ్ూ  వేసవి 

100 4 

3వ మరియు చివరి ఇంటర్నన షిప్ అప్రంటిస్షిప్ / ఇంటర్నన షిప్ / ఉద్యూ గ శిక్షణపై 

ఒక సెమిసర్్న 5 లేదా 6వ సెమిసర్్న - 50% 

విదాూ ర్ధథలు 5వ సెమిసర్్నలో, మిగిలిన 50% మంద్ధ 6వ సెమిసర్్నలో చదువుకోవాలి 
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2021-22 విదాూ  సంవత్స ర్వన్నక్త మొదటి సంవత్స రంలో అడిా ్న్స పొంద్ధన విదాూ ర్ధథల 

కోసం, కమ్యూ న్నటీ సర్వవ స్ ప్పాజెక్ట ్III నుండి VI సెమిసర్్నలలో వార్వంతాలోల  లేదా సెలవు 

ద్ధనాలతో సహా, త్రప న్నసరి 4 వార్వలలో ఎపుప డైనా చేయవచుు . 

 

అందువలల విశవ విదాూ లయాలు తద్ధ ఇంటర్నన షిప్ అమలులో మార్ధప ను 

గమన్నంచవలసింద్ధా అభూ రి థంచబడింద్ధ మరియు దాన్నన్న విశవ విదాూ లయాన్నక్త 

అనుబంధ్ంా ఉనన  అన్నన  డిప్ీ కళాశాలలకు తెలియజేయవలసి ఉంటుంద్ధ. 

 

ముగింపు 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


