
 
 

 

TELANGANA STATE COUNCIL OF HIGHER EUCATION 

Masab Tank,Hyderabad-28 

 

 

PRESS NOTE 
 

8th April 2022 
 

Prof. R. Limbadri, Chairman, Telangana State Council of Higher Education,   Prof 

V Venkata Ramana, Vice-Chairman TSCHE, Prof. Ch. Gopal Reddy, Vice-Chancellor, 

Mahatma Gandhi University, Nalgonda & Chairman, TSPECET, Vice-Chancellors of 

Kakatiya, Telangana  & Palamuru Universities and  Prof. V. Sathayanarayana, Convener 

TSPECET-2022 have released schedule of  TS PECET test, to be held for the academic 

year 2022-23, for admission into Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) and Diploma in 

Physical Education (D.P.Ed.) Courses in the State of Telangana. Detailed Information & 

Procedure for submission of online application is given in the instruction booklet displayed 

in the website: https://pecet.tsche.ac.in. Details with regard to date of test, other important 

dates, eligibility and registration fee payable etc., is herewith enclosed.  

 
On this occasion Prof. R. Limbadri, Chairman, TSCHE indicated of various 

openings available for recruitments to pass outs of Physical Education sector and 

encouraged aspiring applicants to put in rigorous practices to acquire desired skills.  

 
It is mentioned for information of the candidates that TS PECET-2022 will be 

conducted at only one Center at Mahatma Gandhi University campus grounds, 

Nalgonda from 22nd August 2022. During the previous academic year (2021-22), 3,087 

candidates were qualified in PECET-2021. There were eighteen (18) B.P. Ed. colleges 

with an intake of 1,860 and four (4) D.P.Ed. Colleges with an intake of 350 during 2021-

22 in the State of Telangana.  

 

 
Sd/- 

DR. N. SRINIVASA RAO 
SECRETARY, TSCHE 

  

https://pecet.tsche.ac.in/


 

 
 

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి 
మాసబ్ ట్ాంక్, హైదరాబాద్-28 

పత్రికా ప్రకటన  
తేది. 08.04.2022 

  

 తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ప్రొ. ఆర్. లింబాద్రి గారు, వైస్-చైర్మన్                     
ప్రొ. వి. వంకట ర్మణ గారు, మహాతమ గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం, న్ల్గండ, వైస్ చాన్సలర్ & చైర్మన్, 
TS-PECET  ప్రొ. సి.హెచ్.గోపాల్ రెడ్డ,ి  కాకతీయ, తెలంగాణ & పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయాల 
వైస్ ఛాన్సలరుు మరియు కన్వవన్ర్ TS-PECET ప్రొ. వి. సతానారాయణ గారు 2022-23 విద్యా 
సంవతసరానికి గాను బాాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యాకేషన్ (B.PEd.) మరియు డ్డప్లుమా ఇన్ ఫిజికల్ 
ఎడ్యాకేషన్ (D.PEd.) కోరుసలలో ప్రవేశ్ం కోసం నిర్వహంచే TS PECET-2022  పరీక్షా 
షెడ్యాల్ ను విడ్యదల చేసారు. అలాగే  ఆన్ లైన్ ద్యవరా దర్ఖాస్తును సమరిపంచుటకు గాను 
వివర్ణాతమకమైన్ సమాచార్ంను https://pecet.tsche.ac.in న్ందు అందుబాటులో ఉంచడమైన్ది.  
ఆలాగే పరీక్షకు సంబందించిన్ ముఖ్ామైన్ తేదీలు, అర్హత మరియు చెలిుంచవలసిన్ రుస్తము మొదలైన్ 
వాటికి సంబంధంచిన్ వివరాలను జతచేయడమైన్ది.  

 
 ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ప్రొ. ఆర్. లింబాద్రి గారు 
మాట్ుడ్యతూ వాాయామ విదా యొకక ప్రాముఖ్ాతను తద్యవరా కలగే అవకాశాలను తెలియజేసి, ఆసకిు 
గల అభ్ారుులు నైపుణా సాధన్ ద్యవరా TS-PECET-2022 న్ందు విజయమును ప్లందవలెన్ని 
సూచించారు. 
 

 TS-PECET-2022 ను న్ల్గండలోని మహాత్మమ గాంధీ యూనివరిసటీ కాాంపస్ గ్రండ్ 
న్ందు 22 ఆగస్తు,2022 నుండ్డ నిర్వహంచబడత్మయని పేర్కకనానరు. అలాగే గత విద్యా  సంవతసర్ంలో 
(2021-22) న్ందు నిర్హహంచబడ్డన్ TS PECET-2021లో  3087 మంది అభ్ారుులు అర్హత 
సాధంచారు. అలాగే రాష్ట్రంలో 18 B.PEd., కళాశాలలో1860 సీటుు మరియు 4 D.P.Ed 
కళాశాలలో 350 సీటుు అందుబాటులో కలవు.   

సం./- 
డా. ఎన్. శ్రీనివాసరావు 

సెక్రటరీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి 

https://pecet.tsche.ac.in/


TSPECET - 2022 

ELIGIBILITY: 

a. For B.P.Ed:  the Candidates should have appeared or passed three year degree 
examination recognized by any University in Telangana State or any other 
University recognized as equivalent there to and should have completed 19 years 
of age on 01.07.2022. 
 

b. For  D.P.Ed:  the Candidates should have appeared or passed Intermediate or 
equivalent course recognized by the Government of Telangana State and should 
have completed 16 years of age on 01.07.2022. 

 
REGISTRATION FEE  

 

 Rs.800/- per candidate (@Rs.400/- in case of SC and ST candidates). 
Applications should be submitted through ONLINE MODE only. 

SCHEDULE OF TS PECET – 2022 
 

S No Schedule Date 

1.  Issue of Notification – TSPECET 2022 11-04-2022 
(Monday) 

2.  Commencement of Online Registration and Submission of Online 
Application form 

11-04-2022  
(Monday) 

3.  Last date for Online  Registration without late fee 18-06-2022          
(Saturday) 

4.  Last date for Online  Registration  with a late fee of 500/- 13-07-2022 
(Wednesday) 

5.  Last date for Online  Registration  with a late fee of 2000/- 20-07-2022                
(Wednesday) 

6.  Last date for Online  Registration  with a late fee of 5000/-  27-07-2022   
(Wednesday) 

7.  Downloading of Hall Tickets those who submitted their application 
form without late fee 

08-08-2022 
(Monday) 

8.  Downloading of Hall Tickets those who submitted their application 
form with all late fee 

13-08-2022 
(Saturday) 

9.  Commencement of Physical Efficiency tests at MGU Grounds 
Nalgonda 

22-08-2022                 
( Monday ) 

10.  Announcement of Results – TSPECET 2022 One week 
after  the test 

      
-oOo- 

 


