
విద్యాధయన్ ఉపకార వేతనయల సమాచయరం 
సరోజినీ దామోదర్ ఫ ౌండేషన్ విదాాధాన్  స్కాలరషిప్ ప్ర ో గ్కామ్ దాారక ఆరషికౌంగ్క వెనుకబడిన అత్యాత్తమ 
ప్తోిభ కనబరషచన విదాార్ధి లకు కళాశకల విదాను అభాస ౌంచుటకు స్కాలరషిప్ అౌందజేసుత ౌంది. ఖచ్చిత్మ ైన 
ఎౌంప క ప్కో్రయా దాారక ప్దవ త్ర్గతి లేదా SSC ప్ూరషతచేస న విదాార్ధి లకు స్కాలరషిప్ అౌందజేసుత ౌంది. 

             ఇప్పటివర్కు విదాాధాన్  ప్ర ో గ్కామ్ దాారక కే్ర్ళ, కరకా టక, ఆౌంధ్పో్దోేశ్, తెలౌంగ్కణ, చెనెనై 
రకష్టకర ా ల నుౌంఛి 2500  మౌంది విదాార్ధి లు లబి్ధప్ ౌందార్ధ. ఆౌంధ్పో్దోేశ్ లో 2016 విదాాసౌంవత్సర్ౌం నుౌంచ్చ 
విదాదాన్ ప్ర ో గ్కామ్ ప్కోర్ౌంభౌంచడౌం జరషగ్షౌంది. ఎౌంప క్ ైనా విదాార్ధి లు ర ౌండు సౌంవత్సరకల ప్కటు ఫ ౌండేషన్ 
నుౌంచ్చ స్కాలరషిప్ ప్ ౌందెదర్ధ. విదాారషి యొకా ప్తోిభను ఆధార్ౌంగ్క, నచ్చిన ర్ౌంగౌంలో డిగ్ర ా చదువుటకు 
స్కాలరషిప్ దాారక ప్ర ో తాసహౌం లభసుత ౌంది. ఈ స్కాలరషిప్ విదాార్ధి లకు ఫ ౌండేషన్ దాారక గ్కని (లేక) 
ఫ ౌండేషన్ లో నమోదు అయిన దాత్ల దాారక గ్కని అౌందజేయబడుత్యౌంది. విదాారషి చదువుత్యనై క్ోర్ధస 
మరషయు క్కల  ప్రషమితి ఆధార్ౌంగ్క సౌంవత్సరకనిక్ర 10,000 నుౌండి 60,000 ర్ూప్కయల వర్కు స్కాలరషిప్ 
అౌందజేయడౌం జర్ధగుత్యౌంది. ఎౌంప క అయిన విదాార్ధి లకు ప్ర ో గ్కామ్ దాారక భవిషాత్ కు అవసర్మ ైన 
దిశక, నిరేేశ్ాౌం చేయడౌం జర్ధగుత్యౌంది. 

“దయచేస  విదాాధాన్ వెబ్నసట్ లోక్ర వెళ్ళి ఆౌంధ్పో్దోేశ్ ఇౌంటరరీడియట్  ప్ర ో గ్కామ్ 
2018 ప న క్రిక్ చేస  వివరకలు చూడగలర్ధ”. 

ANDHRA PRADESH Intermediate Programme for 2018 
స్ాాలర్షిప్ వివర్ాలు  

         2018 విదాా సౌంవత్సర్ౌం లో 11వ త్ర్గతి చదువుక్ొనుటకు 6,000/- ర్ూప్కయలు మరషయు 
2019 విదాా సౌంవత్సర్ౌం లో 12వ త్ర్గతి చదువుక్ొనుటకు 6,000/- ర్ూప్కయలు, స్కాలరషిప్ ర్ూపేణ 
విత్ర్ణ చేయబడును. 

ఎవరు అరుు లు ? 

         విదాార్ధి ల కుటుౌంబ ఆదాయౌం సౌంవత్సరకనిక్ర 2 లక్షల ర్ూప్కయలు లోప్ు ఉనైవకర్ధ మరషయు 
2017 విదాాసౌంవత్సర్ౌంలో 10th (SSC) ప్ూరషత చేస  ఇౌంటర్ చదువుత్యనై వకర్ధ. విదాారషి 10th(SSC) లో 
కనీసౌం 90% లేదా 9 CGPA స్కదిౌంచ్చనవకర్ధ అర్ధు లు. దివకాౌంగులకు మాత్ౌోం కనీసౌం 75% లేదా 7.5 
CGPA మార్ధాలు స్కదిౌంచ్చనవకర్ధ అర్ధు లు.  

 

 



ఎంపిక విద్యనం : 

విదాారషి చదువులో చూప న ప్తోిభ  మరషయు అప ి క్ేషన్ దాారక ఇచ్చిన సమాచార్ౌం ఆధార్ౌంగ్క ఎౌంప క 
చేస  వకరషని ప్రరక్షకు /మౌఖిక ప్రరక్షకు ప లవడౌం జర్ధగుత్యౌంది. ప్రరక్ష క్ేౌందాోల సమాచార్ౌం విదాార్ధి లకు 
వాక్రతగత్ౌంగ్క ఇవాడౌం జర్ధగుత్యౌంది. రకత్ప్రరక్షకు హాజర ైన విదాార్ధి లు మరషయు త్లి్లదౌండుోలకు ర్వకణా 
ఖర్ధిలు చెలి్లౌంచడౌం జర్ధగుత్యౌంది . 

ముఖ్ామ ైన తేదీలు : 

                                  దర్ఖాసుత  చేసుక్ొనుటకు ఆఖర్ధ తేది : JUNE 30th 2018 

                                                రకత్ ప్రరక్ష/మౌఖిక ప్రరక్ష             : 15th July to 30th August 2018  

రకత్ ప్రరక్ష/మౌఖిక ప్రరక్ష ప న తేదిల వావధిలో జర్ధగుత్యౌంది. ఎౌంప క్ ైన విదాార్ధి లకు ఖచ్చిత్మ ైన తేది, 
ప్రరక్ష క్ేౌందౌోం వాక్రతగత్ౌంగ్క తెల్లయజేయడౌం జర్ధగుత్యౌంది. ఎౌంప క్ ైన విదాార్ధి లు July 10th 2018 నుౌండ ి
హాల్ టిక్ ట్ డౌన్ లోడ్ చేసుక్ోవచుి . 

అవసర్మ ైన ప్తాోలు: 

        దర్ఖాసుత   చేసుక్ొనుటకు ఈ క్రౌాంది ప్తాోలను స్కాన్ చేస  అప్రి డ్ చేయవలెను. 

➢ 10th వ త్ర్గతి మార్ా సీట్ (ఒరషజినల్ మార్ా సీట్ అౌందుబాటులో లేని యిెడల 
SSC/CBSE/ICSE వెబ్ స నట్ ప్ ౌందినది వౌంటి ప్ర ో ప ష నల్ మార్ా సీటును అప్రి డ్ 
చేసుక్ోవచుి. 

➢ ఫర టోగ్కాఫ్ (ప్కస్ర పర్ర స నజ్ )  
➢ దివకాౌంగుల ప్భోుత్ా ధ్ుోవీకర్ణ ప్త్ౌోం (ఒకవేళ విదాారషి దివాౌంగుడు అయితే )  
➢ 2018లో తీసుకునై ఆదాయ ధ్ుోవీకర్ణ ప్త్ోౌం (మౌండల ర వెనూా అధిక్కరష 

ధ్ృవీకరషౌంచ్చనదెన ఉౌండాల్ల) 

➢ 30th June 2018 లోప్ు మీ విదాాధాన్ ఆనెలి న్ అప ి క్ేషన్ లో ఇౌంటర్ క్కలేజీ వివరకలు, 
ప టరగలర్ధ. లేనియిెడల మీ అప ి క్ేషన్ అౌంగ్రకరషౌంచబడదు.   
      ప నన తెలుప్బడిన మొదటి మూడు ప్తాోలు అప్రి డ్ చేస న త్ర్ధవకత్ మీ అప ి క్ేషన్ 
అౌంగ్రకరషౌంచబడుత్యౌంది. 

 సంపరద్ ంచవలసిన వివర్ాలు: 

Email: vidyadhan.andhra@sdfoundationindia.com or sms దాారక 8367751309. ప్ని 
దినములలో స్ర మవకర్ౌం నుౌండి శ్నివకర్ౌం వర్కు, ఉదయౌం 9 నుౌండి స్కయౌంత్ౌోం 6 గౌంటలలో 
సౌంప్దోిౌంచగలర్ధ. 

mailto:vidyadhan.andhra@sdfoundationindia.com


 

ఆన్ ల ైన్ ద్యార్ా ఎలా దరఖ్ాసతు  చేసతకోవడం: 

1. విద్యార్షి వాకతుగతంగా తన స్ ంత ఈమ యిల్ ID కలిగష ఉండయలి. ఇంటర్నెట్ క ందరం  లేద్య ఇతరుల 
మ యిల్ id లనత అనతమతంచబడవు. భవిష్ాతతు లో SDF నతంచి ఎటువంటి సమాచయరమ నై 
email లేద్య SMS ద్యార్ా తెలిజ డం జరుగుతతంద్ . కనతక ఒకవేళ మీకు స్ ంత Email ID 
లేకప యిన ఎడల వ ంటనే మీ Email నత తెర్షచి, password నత గురుు పెటిి కోండి. 

2. మీ వివర్ాలు నమోదత కొరకు ఈ కతరంద్  వివర్ాలు ప ంద్ పరచండి: 
a. First Name: మీ 10వ తరగత మార్కా షీట్ పరకారము మీ పేరులో మొదట ిపేరు నత  ఎంటర్క 

చేయాలి. 
b. Last Name: మీ 10వ తరగత మార్కా షీట్ పరకారము మీ  పరేులో ర్నండవ పరేునత ఎంటర్క 

చేయాలి. 
c. Email: మీ స్ ంత Email అడరస్ నత ఎంటర్క చేయాలి. తరువాత ఎపపటికపుపడు మీరు email 

నత చతసతకోవడం మర్షచిపో వదతు . SDF పరతీ సమాచయరము ఈమ యిల్ ద్యార్ా తెలిజ డం 
జరుగుతతంద్ .  

d. విద్యాధయన్  Password: మీ Password కోసం కనీసం 8 అక్షర్ాలు లేద్య అంకనలు  కలిసిన 
వాటిని Password గా ఎంపికచేసతకోండి. ద్ీనిని తపపనీ సర్షగా గురుు  పెటుి కోండి.  విద్యాధయన్  
అపిి క ష్న్ లో login అయినపుపడు విద్యాధయన్ Password నత మాతరమ ేవాడయలి. ఒకవేళ మీ 
విద్యాధయన్  password మర్షచి ప యినఎడల Forgot Password  నత కతిక్ చేస ి Reset 
చేసినట్లి తే మీ Email కు password వసతు ంద్ . అ Password తో login అవావచతు. 

3. “Apply Now “ ప నన క్రిక్ చేస  మీ Email కు మీ Account Activation క్ొర్కు మీకు ల్లౌంక్ 
వసూత ౌంది. 

4. మీ Email ను క్ొత్త  Window లో ఓప న్ చేస  అౌందులో ఉనై Acount Activation mail ను 
open చేస  Activation ల్లౌంక్ ప నన క్రిక్ చేయాల్ల. అప్ుపడు విదాాధాన్  హ ౌం పేజి లో Acount 
Activated అనే మ సేజ్ కనిప సూత ౌంది. 

5. మీ Email ID మరషయు విదాాధాన్  password  దాారక login అయి step-2 లో అడుగు 
ప డతార్ధ. 

6. login అయిన త్ర్ధవకత్ HELP ప న క్రిక్ చేస  సూచనలు చదివి దాని ప్కో్కర్ౌం అప ి క్ేషన్ ప్ూరషతచేస , 
మీ documents upload చేయాల్ల. 

7. మీ అప ి క్ేషన్ ప్ూరషత చేస న త్ర్ధవకత్ “Edit” ప న క్రిక్ చేసేత  మీ అప ి క్ేషన్ ను Edit చేసుక్ోవచుి. 
8. అప ి క్ేషన్ వివరకలు ఎౌంటర్ చేస న త్ర్ధవకత్ “SUBMIT” ప న క్రిక్ చేస న త్ర్ధవకత్ “Submission 

Successfully” అని చూప సుత ౌంది. అౌంతకే్కకుౌండా మీ documents & ప్కస్ర పర్ర స నజు ఫర టో ను 
upload చేస న త్ర్ధవకత్నే మీ application అౌంగ్రకరషౌంచడౌం జర్ధగుత్యౌంది. 



9. దయచేస  మీ email నత ఎపపటికపుపడు చెక్ చేసతకోవడం మర్షచిపో వదతు  ఎందతకంటే SDF పరతీ 
సమాచయరము ఈమ యిల్ ద్యార్ా తెలిజ డం జరుగుతతంద్ .  


