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భారతదేశంలో నివసించువారికొరకు
అందుబాటులో వున్న బైబిల్ కోర్సులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరముల రీనోటిఫికేషన్

True Wisdom Ministries లో భాగమైన TRUE WISDOM INSTITUTE OF BIBLICAL STUDతో
IES (TWIBS) ద్వారా అందించనున్న బైబిల్ కోర్సుల అడ్మిషన్స్ ఫైన్    2020
ఫిబ్రవరి 15 న ముగిసినవన్న
విషయం అందరికీ విధితమే. అయితే... కోస్తాంధ్ర ప్రాంత వాసుల విజ్ఞప్తి మేరకు *రాజమండ్రి* & దక్షిణాంధ్ర
ప్రాంత వాసుల అభ్యర్ధన మేరకు *తిరుపతిలో* క్రొత్తగా ఈ రెండు స్టడీ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయుట వలన ఈ
రెండు ప్రాంతాల ప్రజల విజ్ఞప్తి మేరకు మరియు గతంలో కొన్ని అనివార్య కారణముల చేత అప్లై చేసుకొనుటలో
ప్రయాసపడి విఫలమైనవారి కోరిక మేరకు, the Senate of Sanbaltar University వారి అనుమతితో
బైబిల్ కోర్సులలో చేరుటకు  భారత దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలవారికి మరొకసారి చివరి అవకాశం కల్పించడం 
జరిగినది.
అప్లికేషన్ సమర్పించుటకు మరియొకసారి అందుబాటులో వుండు ముఖ్యమైన తేదీలు:

లైన్ కేషన్ సమర్పించుటకు ప్రారంభ తేది                    : మార్చ్ 01, 2020                         
• ఆన్     అప్లి
తో      లైన్ కేషన్ సమర్పించుటకు చివరి తేది: మార్చ్ 15, 2020 సాయంత్రం 5 గం.ల వరకు
• రూ.1000/- ఫైన్    ఆన్     అప్లి
• ఏ ప్రాంతం వారైనా, ఏ రాష్ట్రం వారైనా నిరభ్యంతరంగా ఈ కోర్సులలో చేరవచ్చు. ఎందుకనగా ఈ కోర్సులను ఇంటి
వద్ద నుండే పూర్తి చేయుటకు వీలుగా రూపొందించబడ్డాయి. కాని అడ్మిషన్ పొందిన తరువాత నుండి ప్రతి నెలా ఒక
పూర్తి రోజు (FULL DAY) నిర్వహించబడు తరగతులకు తప్పనిసరిగా హాజరు కావలసి ఉంటుంది.
*ప్రతి నెలా తరగతులు నిర్వహింపబడు కేంద్రాల వివరాలు:

వ. సంఖ్య.

ప్రాంతం

కేంద్రం

i.

తెలంగాణ ప్రాంత వాసుల కొరకు

హైదరాబాద్

ii.

అమరావతి మరియు పరిసర ప్రాంత వాసుల కొరకు

గుంటూరు

iii.

కోస్తాంధ్ర ప్రాంత వాసుల కొరకు

రాజమండ్రి

iv.

రాయలసీమ ప్రాంత వాసుల కొరకు

కర్నూలు

v.

దక్షిణాంధ్ర ప్రాంత వాసుల కొరకు

తిరుపతి

1

కు
గమనిక: తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్    చెందని ఇతర
రాష్ట్రాల వారు కూడా అడ్మిషన్ తీసుకొనవచ్చును. కాని వీరు 
పైన ఇవ్వబడిన కేంద్రాలలో తమ ప్రాంతానికి ఏది దగ్గర అయితే ఆ కేంద్రంలో ప్రతి నెలా తప్పనిసరిగా తరగతులు హాజరు 
కావలసి ఉంటుంది.

• క్రింద ఇవ్వబడిన వివరములను జాగ్రత్తగా చదివి, అర్థం చేసుకొని Application Form ను తప్పులు లేకుండా ఫిల్
చేయవలెను.

లైన్
• అడ్మిషన్ తీసుకొనదలచినవారు మీ వివరములను ఆన్      ద్వారా
మాత్రమే అడ్మిషన్ యొక్క Application Form ను
సైట్ www.twmglobal.org
పూర్తి చేసి సమర్పించవలెను. ఈ Application Form కొరకు మా వెబ్      
లోకి లాగిన్ అయి హోం పేజీలో పొందుపరచబడిన Application Form ను క్లిక్ చేసి మీ పూర్తి వివరాలు ఫిల్ చేసిన
లోడ్
తరువాత సంబంధిత పత్రాలు, ఫోటో, మరియు సంతకాన్ని అప్        చేయవలెను.
చివరిగా  Final Submit  అను ఆప్షన్    

ఆప్షన్    క్లి
ను క్ చేయడంతో Application Form Filling Procedure పూర్తి అగును. భవిష్యత్తు అవసరాల కొరకు దీనిని 

Print తీసుకొనండి లేదా Save చేసుకొనండి.

• బైబిల్ కోర్స్   గురించి
లేదా ఈ అప్లికేషన్    సమర్పించుటలో
మీకు ఏమైనా సందేహాలు కలిగినచో 9052702101;
ను
ల
8187852132 లను సంప్రదించండి.

ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లో అప్లోడ్ చేయవలసిన పత్రాలు (Enclosures):

లోడ్
గమనిక: అప్లికేషన్లో
లో అప్       చేయుటకు
అడిగిన ఫైల్స్ యొక్క వివరాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ ఫైల్స్ (క్రింద

అడిగినవి) అన్నీ సిద్ధం చేసుకొన్న తరువాతే Application Form ఫిల్ చేయడం ప్రారంభించండి. వీటి యొక్క సైజ్
80Kb కి మించకుండా JPG లేదా pdf ఫార్మాట్లో సిద్ధం చేసుకొనవలెను. లేదంటే అప్       అవ్వవు.
పేమెంట్
లోడ్
ప్రూఫ్ స్క్రీన్ షాట్ లేదా రసీదు (Counterfoil) యొక్క ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉన్నా అప్       చేయవచ్చు.
లోడ్

1. Passport Size Photo (ఇటీవల కాలంలో దిగిన పాస్పోర్ట్
పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోను అప్లోడ్
లోడ్ చేయవలెను.)
2. Signature (ఒక తెల్ల పేపర్పైపై సంతకం చేసి, దానిని స్కానింగ్ చేసి అప్లోడ్
లోడ్ చేయవలెను.)
3. Aadhar Card (ఆధార్ కార్డ్); (Aadhar Card) ఆధార్ కార్డ్ లేనివారు మాత్రమే (Driving License) డ్రైవింగ్                  
పోర్ట్ లలో
లోడ్
   లైసెన్స్ / (Voter Id) ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు / (Passport) పాస్            ఏదైనా
ఒకటి అప్       చేయవలెను.
4. 10th Class Marks Memo (10వ తరగతి మార్క్స్ మెమో)
5. Payment Transaction Proof (పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ లేదా రసీదు ఫోటో)
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1. విద్యార్హతలు:

గా
i).  10వ తరగతి పాసై ఉండాలి (వీరు ఎలాంటి అర్హత పరీక్ష లేకుండానే డైరెక్ట్    అడ్మిషన్
పొందవచ్చు).                   
ii). 10వ తరగతి పాస్ కానివారు లేదా చదువుకొనని వారు కూడా అర్హులే!
    ఈ జాబితాలో ఉన్నవారు (చదువుకొనని వారు) తెలుగు బైబిల్ చూచి చదవ కలిగి ఉండి, బైబిల్      పదాలు      
     
లోని
    మరియు వాక్యాలు చూడకుండా వ్రాయగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి.
    గమనిక: వీరికి అనగా చదువుకొనని వారికి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన “అర్హత పరీక్ష” నిర్వహించబడును. ఈ పరీక్షలో పాస్
అయిన వారికి మాత్రమే “అడ్మిషన్” ఇవ్వబడును. గనుక చదువుకొనని వారు మరియు 10వ తరగతి పాస్ కానివారు ఈ
కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే, అర్హత పరీక్ష వ్రాయుటకు ఈ నోటిఫికేషన్   
లో ఇవ్వబడిన ఫోన్ నంబర్లకు కాల్
చేసి మీ పేరును నమోదు చేయించుకోండి  లేదా  మీ ఆసక్తిని  వ్యక్తపరుస్తూ  మీ వివరాలు ఈ నోటిఫికేషన్   
లో ఇవ్వబడిన   
నంబర్లకు వాట్సప్ ద్వారా తెలియజేయండి. తద్వారా అర్హత పరీక్ష ఏ రోజున ఏ ప్రాంతంలో నిర్వహించబడునో తరువాత
మీకు తెలియజేయబడును.

2. వయస్సు:

బైబిల్ నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి కలిగి, 16సం.రాలు దాటిన వారు ఎవరైనా అడ్మిషన్ పొందుటకు అర్హులే.

3. లింగం:

స్త్రీ, పురుష లింగ భేదం      .
లేదు ఎవరైనా ఈ కోర్సులలో చేరవచ్చు.

_
4. D.Th  2020
Batch (మొదటి బాచ్) వారికి మొదటి తరగతి మార్చి-2020 చివరి వారంలో జరుగును.

5. కోర్సులు లభ్యమయ్యే భాషలు: తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్
6. అందుబాటులో ఉన్న కోర్సుల వివరములు:
వ. సంఖ్య.

కోర్సు పేరు

కాల వ్యవధి

పూర్తి చేయబడు పాఠాలు

1.

 డిప్లొమా ఇన్ (బైబిల్) థియాలజి

D.Th

4 సెమిస్టర్స్/2 సంవత్సరాలు

కి
200 పాఠాలు (సెమిస్టర్   50
పాఠాలు
చొప్పున బోధింపబడును)

B.Th

6 సెమిస్టర్స్/3 సంవత్సరాలు

కి
300 పాఠాలు (సెమిస్టర్   50
పాఠాలు
చొప్పున బోధింపబడును)

M.Th

4 సెమిస్టర్స్/2 సంవత్సరాలు

కి
300 పాఠాలు (సెమిస్టర్   75
పాఠాలు
చొప్పున బోధింపబడును)

M.Div

4 సెమిస్టర్స్/2 సంవత్సరాలు

కి
300 పాఠాలు (సెమిస్టర్   75
పాఠాలు
చొప్పున బోధింపబడును)

4 సంవత్సరాలు

100 పాఠాలు 6 నెలలలో బోధింపబడును మరియు గతంలో
పై
బైబిల్ నుండి ఎవరూ తీయని ఒక క్రొత్త అంశం    100
పేజీలకు
పైగా పరిశోధనా పత్రాలు సమర్పించవలసి ఉంటుంది.

2.
3.
4.
5.

బాచ్     ఆఫ్
(బైబిల్) థియాలజి
లర్

మాస్టర్ ఆఫ్ (బైబిల్) థియాలజి

మాస్టర్ ఆఫ్ డివినిటి

Ph.D

డాక్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫి
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*

పై కోర్సు చేయనివారు ప్రారంభ కోర్సు అయిన D.Th లో అడ్మిషన్ తీసుకోవలెను. D.Th
గమనిక(1): ఇప్పటివరకు బైబిల్    ఏ
పై
అయిన తరువాత బైబిల్   మంచి
పట్టు సాధించాలనుకొనేవారు ఈ కోర్సులను వరుస క్రమంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి
పూర్తి చేసుకుంటూ (ఉదాహరణకి D.Th అయిన తర్వాత B.Th, అలాగే B.Th అయిన తర్వాత M.Th, అదేవిధంగా M.Th
అయిన తర్వాత M.Div, అలాగే M.Div అయిన తర్వాత Ph.D) వెళ్ళవలెను. ఇలాగా Ph.D వరకు మొత్తం  పన్నెండు
వందల (1200) పాఠాలు నేర్పబడును.
గమనిక(2): ఒకవేళ ఎవరైనా గుర్తింపు  పొందిన ఇతర బైబిల్ కాలేజ్ ద్వారా గాని  బైబిల్ యూనివర్సిటీ ద్వారా గాని 
ఏదైనా కోర్సును ఇంతకుముందే పూర్తి  చేసి ఉంటే, దాని  తర్వాత కోర్సును TWIBS (True Wisdom Institute of
Biblical Studies) ద్వారా చేయాలనుకుంటే, అలాంటి వారికి కూడా  అవకాశం  కలదు. దీని  కొరకు మీరు  గతంలో                   
పై
పూర్తి చేసిన  కోర్సు    ప్రత్యేక
అర్హత పరీక్ష వ్రాయవలసి ఉంటుంది. ఈ అర్హత పరీక్షలో పాస్ అయిన వారికి ఇంటర్వ్యూ 
నిర్వహించబడును. ఈ ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయిన వారికి మాత్రమే వారి గత కోర్సు ఆధారంగా తదుపరి కోర్సులో అడ్మిషన్
ఇవ్వబడును.

7. ఫీజు వివరాలు:
ఒక సంవత్సరానికి రూ.8000/- (ఫైన్   )
తో మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించవలెను. Instalments పద్ధతి లేదు.

ఈ కోర్సు ఫీజును క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ పద్ధతిలో అయినా చెల్లించవచ్చును. ఈ ఫీజు మొత్తాన్ని మీరు ఎంచుకున్న పద్ధతిలో
ను
లైన్
చెల్లించిన తరువాత, దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్     ఆన్      అప్లి
కేషన్     ఇవ్వబడిన
పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి 
లో
(Payment Transaction Id) ఫీల్డ్     తప్పనిసరిగా
అప్      (Upload)
చేయవలెను.
లో
లోడ్
(లేదా)
ఒకవేళ మీరు ఈ ఫీజు మొత్తాన్ని క్రింద ఇవ్వబడిన బ్యాంక్ అకౌంట్    డిపాజిట్
లో
చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించిన
లైన్
పేమెంట్ రసీదును (Counterfoil) ఫోటో తీసి ఆన్     అప్లి
కేషన్    ఇవ్వబడిన
పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి (Payment
లో
Transaction Id) ఫీల్డ్ లో
చేయవలెను.
లో తప్పనిసరిగా  అప్      (Upload)
లోడ్
*ఫీజు చెల్లించు పద్దతులు:

S.No.

Payment Option

i.

Google Pay (గూగుల్ పే)

ii.

PhonePe (ఫోన్ పే)

iii.

Paytm (పేటియం)

Payment Options’ Number

9052702101

గమనిక: Application Form లో Payment Option ను ఎన్నుకొన్న తరువాత, వెంటనే క్రింద దానికి సంబంధించిన
QR Code ఓపెన్ అవుతుంది. గనుక ఈ QR Code ను స్కాన్ (Scan) చేసి కూడా మీరు ఫీజును చెల్లించవచ్చు.
(లేదా)
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బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు:
Name

Rajvamsh Benhur

Account Number

1911569747

Bank Name

KOTAK BANK

IFS Code

KKBK0000554

Branch

SD (Sarojini Devi) Road Branch, Secunderabad.

గమనిక: ఫీజు చెల్లించుటలో ఏమైనా సమస్యలు తలెత్తినచో 9052702101 అనే నంబర్    సంప్రదించండి.
ను

8. కోర్సు మెటీరియల్:

ఈ కోర్సులో చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయా కోర్సులకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన మెటీరియల్ని  మీరు  ఎంచుకొన్న
భాషలో ఉచితంగా ఇవ్వబడును. కోర్సుకు సంబంధించిన మెటీరియల్ మొత్తం ఒక్కసారే ఇవ్వబడదు. ఇది ప్రతి నెలా జరుగు 
తరగతులలో ఆ నెల కొరకు నిర్ణయింపబడిన పాఠాల యొక్క మెటీరియల్ మాత్రమే ఇవ్వబడును. ఇలా ప్రతి నెలా అడ్మిషన్
పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితంగా ఇవ్వబడును.

9. పరీక్షల నిర్వహణ:

ప్రతి కోర్సును సెమిస్టర్ల
   రూపంలో రూపొందించడం జరిగింది. ఒక సెమిస్టర్ అనగా ఆరు నెలల కాల వ్యవధి కలిగినది.
అందువలన ప్రతి సెమిస్టర్ యొక్క పాఠాలు బోధించడం అవ్వగానే, వెంటనే తర్వాత నెలలో యూనివర్సిటీ నియమనిబంధనలకు
అనుగుణంగా పరీక్షలు నిర్వహించబడును. గనుక ప్రతి ఆరు  నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించే పరీక్షలలో తప్పనిసరిగా పాస్
కావలసి ఉంటుంది. మరియు ప్రతి సెమిస్టర్కి    పరీక్ష ఫీజు రూ.500/- పరీక్షకు రెండు నెలల ముందే చెల్లించవలసి ఉంటుంది.
ఒక సెమిస్టర్లో
    ఎన్ని పరీక్షలు ఉంటాయి అనేది తర్వాత కాలంలో యూనివర్సిటీ వారి సూచనల ప్రకారం ఒక ప్రత్యేకమైన
నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలియజేయబడును.
కి
• ప్రతి సెమిస్టర్   సంబంధించిన
పరీక్షలన్నింటిలో పాస్ అయిన వారందరికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన          
The Senate of SANBALTAR INTERNATIONAL UNIVERSITY - USA వారిచే సర్టిఫికెట్స్ 
అందజేయబడును.
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