పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విభాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/12/2018-19

తేది.

24.2.2020

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న డ్లి పొ మో
ఇన్ లలిత స్ెంగీతెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 2019 న్వెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడమెంది. ఈ పరీక్షలో
దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ి పరకట్టెంచడమెంది.
డ్లి పొ మో ఇన్ లలిత సంగీతం (మొదట్ట సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం.
బాాక్ లాగ్: 50601617097, 50601617108, 50601718006, 50601718055,
50601718113, 50601718122, 50601718132
డ్లి పొ మో ఇన్ లలిత సంగీతం (రెండవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50601718001,50601718002, 50601718004, 50601718007,
50601718009, 50601718010, 50601718011, 50601718012,
50601718013, 50601718014, 50601718015, 50601718017,
50601718018, 50601718019, 50601718023, 50601718025,
50601718026, 50601718028, 50601718031, 50601718032,
50601718034, 50601718037, 50601718039, 50601718040,
50601718042, 50601718046, 50601718047, 50601718049,
50601718050, 50601718054, 50601718057, 50601718058,
50601718059, 50601718061, 50601718062, 50601718063,
50601718064, 50601718070, 50601718075, 50601718080,
50601718081, 50601718085, 50601718092, 50601718095,
50601718101, 50601718122, 50601718124, 50601718132,
50601718133
బాాక్ లాగ్: 50601516042, 50601617031, 50601617049, 50601617055,
50601617056, 50601617058, 50601617089, 50601617097,
50601617099, 50601617147, 50601617170
మొదట్ట, రెండవ సంవతసరం కలిపిన ఫలితయలు
విశిష్ి శ్రీణి:

50601718007, 50601718017, 50601718037, 50601718080, 50601718132

పరథమ శ్రీణి :

50601718012, 50601718015, 50601718019, 50601718031, 50601718032,
50601718046, 50601718049, 50601718054, 50601718062, 50601718063,
50601718081, 50601718095, 50601718122, 50601718124

ద్వవతీయ శ్రీణి: 50601718001, 50601718002, 50601718013, 50601718018, 50601718023,
50601718028, 50601718042, 50601718047, 50601718057, 50601718058,
50601718092, 50601718101, 50601718133
తృతీయ శ్రీణి: 50601718004, 50601718009, 50601718010, 50601718011, 50601718014,
50601718025, 50601718026, 50601718034, 50601718039, 50601718040,
50601718050, 50601718059, 50601718061, 50601718064, 50601718070,
50601718075, 50601718085
బాాక్ లాగ్:

50601516042, 50601617031, 50601617049, 50601617055, 50601617056,
50601617058, 50601617089, 50601617097, 50601617099, 50601617147,
50601617170

ఆచయరా వై. రెడ్ి ల శ్ాామల
పరీక్షల నియెంతరణయధికారష
డ్ెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, భాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరతులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాతమక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహితాీఠెం, రాజమెండ్ల.ర
3. ీఠాధిపతి, చరషత,ర స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదధ ెంే దరయోగష కూచిపూడ్ల కళాీఠెం, కూచిపూడ్ల.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విభాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/12/2018-19

తేది.

24.2.2020

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న బి.ఏ.
కరాుట్క స్ెంగీతెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 2019 న్వెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడమెంది. ఈ పరీక్షలో
దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ి పరకట్టెంచడమెంది.
బి.ఏ. కరాాట్క సంగీతం (మొదట్ట సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం.
బాాక్ లాగ్: 50411617030, 50411718024, 50411718061
బి.ఏ. కరాాట్క సంగీతం (రెండవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50411718001, 50411718005, 50411718006, 50411718008,
50411718009, 50411718011, 50411718012, 50411718018, 50411718035,
50411718036, 50411718038, 50411718040, 50411718049,
50411718053, 50411718055, 50411718068, 50411718074,
బాాక్ లాగ్: 091399143, 50411516008, 50411516016, 50411617009, 50411617030
బి.ఏ. కరాాట్క సంగీతం (మూడవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50411617001, 50411617004, 50411617009, 50411617010,
50411617023, 50411617035, 50411617042, 50411617061,
50411617062
బాాక్ లాగ్: 50411314011, 50411415005, 50411415039, 50411516001,
50411516008, 50411516016, 50411516037
బి.ఏ. కరాాట్క సంగీతం (నయలగ వ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50411516006, 50411516010, 50411516011, 50411516014, 50411516031
బాాక్ లాగ్: 50411314011, 50411314027, 50411415003, 50411415012, 50411415013,
50411415019, 50411415036

మొదట్ట, రెండవ, మూడవ, నయలగ వ సంవతసరం కలిపిన ఫలితయలు
పరథమ శ్రీణి :

50411516006, 50411516011

ద్వవతీయ శ్రీణి: 50411516010, 50411516014, 50411516031
బాాక్ లాగ్: 50411314011, 50411314027, 50411415003, 50411415012, 50411415013,
50411415036

ఆచయరా వై. రెడ్ి ల శ్ాామల
పరీక్షల నియెంతరణయధికారష
డ్ెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, భాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరతులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాతమక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహితాీఠెం, రాజమెండ్ల.ర
3. ీఠాధిపతి, చరషత,ర స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదధ ెంే దరయోగష కూచిపూడ్ల కళాీఠెం, కూచిపూడ్ల.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విభాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/12/2018-19

తేది.

24.2.2020

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న బి.ఏ.
సపషల్ తెలుగు కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 2019 న్వెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడమెంది. ఈ పరీక్షలో
దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ి పరకట్టెంచడమెంది.
బి.ఏ. స్పెష్ల్ తెలుగు (మొదట్ట సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం.
బాాక్ లాగ్: 50401617033, 50401718004, 50401718024
బి.ఏ. స్పెష్ల్ తెలుగు (రెండవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50401718001, 50401718006, 50401718008, 50401718009,
50401718010, 50401718012, 50401718017, 50401718020,
50401718024, 50401718026, 50401718029
బాాక్ లాగ్: 50401516004, 50401516020, 50401617011, 50401617017,
50401617018, 50401617024
బి.ఏ. స్పెష్ల్ తెలుగు (మూడవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50401617003, 50401617004, 50401617014, 50401617018,
50401617019, 50401617026, 50401617029, 50401617032,
50401617033
బాాక్ లాగ్: 50401516004, 50401516013, 50401516020
మొదట్ట, రెండవ, మూడవ, సంవతసరం కలిపిన ఫలితయలు
ద్వవతీయ శ్రీణి: 50401617018, 50401617019, 50401617026, 50401617029,
50401617032
తృతీయ శ్రీణి: 50401617003, 50401617004, 50401617014, 50401617033
బాాక్ లాగ్:

50401516004, 50401516013, 50401516020

ఆచయరా వై. రెడ్ి ల శ్ాామల
పరీక్షల నియెంతరణయధికారష
డ్ెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, భాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి

పరతులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాతమక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహితాీఠెం, రాజమెండ్ల.ర
3. ీఠాధిపతి, చరషత,ర స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదధ ెంే దరయోగష కూచిపూడ్ల కళాీఠెం, కూచిపూడ్ల.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విభాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/12/2018-19

తేది.

24.2.2020

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ఎెం.ఏ
ట్ూరషజెం మేనేజ్ మెంట్ కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 2019 న్వెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడమెంది. ఈ
పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ి పరకట్టెంచడమెంది.
ఎం.ఎ ట్ృరిజం మేనేజ్ మంట్ (మొదట్ట సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం.
బాాక్ లాగ్:

50341718003, 50341718015, 50341718601
ఎం.ఎ ట్ృరిజం మేనేజ్ మంట్ (రెండవ సంవతసరం)

హాల్ ట్టకెట్ నం. 50341718001, 50341718006, 50341718007, 50341718008,
50341718013, 50341718014, 50341718015, 50341718016,
50341718601, 50341718602, 50341718603, 50341718604,
50341718605, 50341718607
బాాక్ లాగ్: 50341415027, 50341617006, 50341617007, 50341617607,
50341617608
మొదట్ట, రెండవ సంవతసరం కలిపిన ఫలితయలు
పరథమ శ్రీణి :

50341718001, 50341718007, 50341718008, 50341718013,
50341718014, 50341718016, 50341718601, 50341718602,
50341718603, 50341718604, 50341718605

ద్వవతీయ శ్రీణి: 50341718006, 50341718015, 50341718607
బాాక్ లాగ్: 50341415027, 50341617006, 50341617007, 50341617607,
50341617608

ఆచయరా వై. రెడ్ి ల శ్ాామల
పరీక్షల నియెంతరణయధికారష
డ్ెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, భాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి

పరతులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాతమక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహితాీఠెం, రాజమెండ్ల.ర
3. ీఠాధిపతి, చరషత,ర స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదధ ెంే దరయోగష కూచిపూడ్ల కళాీఠెం, కూచిపూడ్ల.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విభాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/12/2018-19

తేది.

24.2.2020

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న స్ెంగీత
విశ్ారద కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 2019 న్వెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడమెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ
ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ి పరకట్టెంచడమెంది.
సంగీత విశ్ారద (మొదట్ట సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం.
బాాక్ లాగ్:

50801415062, 50801617180, 50801718035, 50801718234,
50801718253
సంగీత విశ్ారద (రెండవ సంవతసరం)

హాల్ ట్టకెట్ నం. 50801718001, 50801718002, 50801718003, 50801718005,
50801718006, 50801718009, 50801718011, 50801718013,
50801718014, 50801718016, 50801718017, 50801718020,
50801718022, 50801718023, 50801718024, 50801718026,
50801718027, 50801718028, 50801718029, 50801718033,
50801718034, 50801718036, 50801718040, 50801718044,
50801718045, 50801718052, 50801718053, 50801718056,
50801718059, 50801718061, 50801718063, 50801718064,
50801718067, 50801718070, 50801718072, 50801718074,
50801718078, 50801718079, 50801718084, 50801718089,
50801718098, 50801718099, 50801718101, 50801718102,
50801718113, 50801718115, 50801718117, 50801718119,
50801718120, 50801718124, 50801718127, 50801718128,
50801718129, 50801718133, 50801718136, 50801718141,
50801718143, 50801718145, 50801718151, 50801718152,
50801718153, 50801718154, 50801718159, 50801718160,
50801718163, 50801718164, 50801718165, 50801718166,
50801718172, 50801718174, 50801718175, 50801718176,
50801718178, 50801718179, 50801718180, 50801718181,
50801718184, 50801718187, 50801718189, 50801718191,

50801718197, 50801718200, 50801718202, 50801718208,
50801718209, 5080178211, 50801718212, 50801718213,
50801718216, 50801718217, 50801718219, 50801718221,
50801718222, 50801718224, 50801718230, 50801718234,
50801718235, 50801718238, 50801718242, 50801718245,
50801718252, 50801718253, 50801718257, 50801718259,
50801718265, 50801718268, 50801718272, 50801718275
బాాక్ లాగ్: 50801415100, 50801617043, 50801617064, 50801617067,
50801617107, 50801617142, 50801617164
సంగీత విశ్ారద (మూడవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50801617001, 50801617004, 50801617008, 50801617010,
50801617012, 50801617014, 50801617015, 50801617016,
50801617020, 50801617022, 50801617024, 50801617028,
50801617036, 50801617040, 50801617046, 50801617051,
50801617056, 50801617059, 50801617066, 50801617067,
50801617068, 50801617074, 50801617077, 50801617081,
50801617083, 50801617086, 50801617094, 50801617097,
50801617107, 50801617110, 50801617113, 50801617115,
50801617124, 50801617131, 50801617139, 50801617148,
50801617151, 50801617157, 50801617158, 50801617159,
50801617163, 50801617178, 50801617182, 50801617183,
50801617185, 50801617189, 50801617191, 50801617199,
50801617201, 50801617207
బాాక్ లాగ్: 50801213081, 50801314012, 50801314104, 50801415100,
50801415134, 50801516012, 50801516085, 50801516105,
50801516110
సంగీత విశ్ారద (నయలగ వ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50801516016, 50801516018, 50801516021, 50801516024,
50801516027, 50801516030, 50801516033, 50801516045,
50801516070, 50801516071, 50801516073, 50801516085,
50801516105, 50801516115, 50801516140, 50801516158,
50801516167

బాాక్ లాగ్: 50801213077, 50801213168, 50801213212, 50801415007,
50801415032, 50801415060, 50801415061, 50801415064,
50801415103, 50801415134
సంగీత విశ్ారద (ఐదవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50801415002, 50801415005, 50801415011, 50801415063,
50801415064, 50801415069, 50801415070, 50801415087,
50801415089, 50801415101, 50801415103, 50801415130,
50801415132
బాాక్ లాగ్: 50801213106, 50801314040, 50801314041, 50801314079
సంగీత విశ్ారద (ఆరవ సంవతసరం)
హాల్ ట్టకెట్ నం. 50801314001, 50801314010, 50801314011, 50801314016,
50801314036, 50801314037, 50801314040, 50801314041,
50801314042, 50801314079, 50801314088, 50801314100,
50801314107, 50801314137
బాాక్ లాగ్: 50801213060, 50801213097, 50801213183

మొదట్ట, రెండవ, మూడవ, నయలగ వ, ఐదవ, ఆరవ సంవతసరం కలిపిన ఫలితయలు
విశిష్ి శ్రీణి: 50801314037
పరథమ శ్రీణి :

50801314016, 50801314036, 50801314040, 50801314041,
50801314042

ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50801314079, 50801314100
బాాక్ లాగ్: 50801213060, 50801213097, 50801213183

ఆచయరా వై. రెడ్ి ల శ్ాామల
పరీక్షల నియెంతరణయధికారష
డ్ెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, భాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి

పరతులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాతమక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహితాీఠెం, రాజమెండ్ల.ర
3. ీఠాధిపతి, చరషత,ర స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదధ ెంే దరయోగష కూచిపూడ్ల కళాీఠెం, కూచిపూడ్ల.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విభాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/12/2018-19

తేది.

24.2.2020

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ి.జి.
డ్లి పొ మో ఇన్ జయాతిరావస్ుు కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 2019 న్వెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడమెంది. ఈ
పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ి పరకట్టెంచడమెంది.
హాల్ ట్టకెట్ నం.
బాాక్ లాగ్:

50511516025, 50511516082, 50511718003, 50511718031,
50511718046

ఆచయరా వై. రెడ్ి ల శ్ాామల
పరీక్షల నియెంతరణయధికారష
డ్ెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, భాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరతులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాతమక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహితాీఠెం, రాజమెండ్ల.ర
3. ీఠాధిపతి, చరషత,ర స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదధ ెంే దరయోగష కూచిపూడ్ల కళాీఠెం, కూచిపూడ్ల.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విభాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/12/2018-19

తేది.

24.2.2020

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న డ్లి పొ మో
ఇన్ జయాతిషెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 2019 న్వెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడమెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ
ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ి పరకట్టెంచడమెంది.
హాల్ ట్టకెట్ నం.
బాాక్ లాగ్:

50621415053, 50621617013, 50621617021, 50621718024

ఆచయరా వై. రెడ్ి ల శ్ాామల
పరీక్షల నియెంతరణయధికారష
డ్ెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, భాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరతులు: 10. ీఠాధిపతి, విదయాతమక వావహారాలు.
11. ీఠాధిపతి, సాహితాీఠెం, రాజమెండ్ల.ర
12. ీఠాధిపతి, చరషత,ర స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
13. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
14. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదధ ెంే దరయోగష కూచిపూడ్ల కళాీఠెం, కూచిపూడ్ల.
15. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
16. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమితు ెం.
17. ి.ఆర్.ఓ.
18. నోట్ీస్ుబో రసి.

