పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది. 23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ఎెం.ఏ. తెలుగు
కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్
నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది.
ఎం.ఏ. తెలుగు (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం:

50301213251, 50301617013, 50301617020,

50301617126, 50301617190, 50301718025, 50301718043, 50301718048,
50301718056, 50301718065, 50301718091, 50301718093, 50301718094,
50301718105, 50301718118, 50301718136, 50301718154, 50301718045
ఎం.ఏ. తెలుగు (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం:

50301314033, 50301617055, 50301617163,

50301718002, 50301718008, 50301718025, 50301718043, 50301718045,
50301718079, 50301718087, 50301718091, 50301718128, 503017148162,
50301718200, 50301718177

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న బి.ఏ.
సషల్ తెలుగు కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20

20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో

దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
బి.ఏ. స్పెషల్ తెలుగు (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50401415017
బి.ఏ. స్పెషల్ తెలుగు (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50401617027, 50401718011, 50401718021
బి.ఏ. స్పెషల్ తెలుగు (మూడవ సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50401718001, 50401718004, 50401718006, 50401718008,
50401718009, 50401718010, 50401718011, 50401718012, 50401718013,
50401718017, 50401718020, 50401718021, 50401718024, 50401718026,
50401718029
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50401415017, 50401516009, 50401617007, 50401617017,
50401617024, 50401617027
మొదట్ట, రెండవ, మూడవ సంవత్సరం కలిపిన ఫలితయలు
పరథమ శ్రణ
ీ ి: 50401718001, 50401718006, 50401718024, 50401718029
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50401718004, 50401718008, 50401718009, 50401718011
50401718012, 50401718017, 50401718020, 50401718021, 50401718026
త్ృతీయ శ్రణ
ీ ి: 50401718010
బాాక్ లాగ్: 50401415017, 50401516009, 50401617007, 50401617017,
50401617024, 50401617027

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి

పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ఎెం.ఏ. జయాతిషెం
కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్
నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది.
ఎం.ఏ. జ్యాతిషం (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 061-112,50311112685, 50311516301, 50311516302, 50311617003,
50311617229, 50311617625, 50311617649, 50311718210, 50311718265,
50311718639, 50311718668, 50311718680
ఎం.ఏ. జ్యాతిషం (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 05-9421, 061-112, 50311112363, 50311415112, 50311516025,
50311516044, 50311516301, 50311516302, 50311516637, 50311617029,
50311617057, 50311617118, 50311617228, 50311617229, 50311617332,
50311617649, 50311718007, 50311718023, 50311718026, 50311718035,
50311718063, 50311718074, 50311718210, 50311718252, 50311718633,
50311718655, 50311718668
ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20
పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న

తేది. 23.03.2021
స్రషిపికెట్ కోరసు ఇన్

జయాతిషెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న

హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
సరటిఫికెట్ కోరసస ఇన్ జ్యాతిషం

పరథమ శ్రణ
ీ ి: 50711920001, 50711920006
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50711920011, 50711920017, 50711920022, 50711920026, 50711920033,
50711920035, 50711920036, 50711920040
త్ృతీయ శ్రణ
ీ ి: 50711920015, 50711920028
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50711213010

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది. 23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న

డిపు ల మా జయాతిషెం

కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్
నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది.
డిపో ల మా జ్యాతిషం

ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50621920001, 50621920012, 50621920013, 50621920015, 50621920016,
50621920024, 50621920028, 50621920032, 50621920033, 50621920040,
50621920042, 50621920043, 50621920046, 50621920054, 50621920056,
50621920060, 50621920066, 50621920069, 50621920070, 50621920074,
50621920076, 50621920081, 50621920090, 50621920095, 50621920104,
50621920106, 50621920113, 50621920119,50621920135
త్ృతీయ శ్రణ
ీ ి: 50621920002, 50621920009, 50621920018, 50621920022, 50621920023,
50621920025, 50621920034, 50621920035, 50621920037, 50621920041,
50621920053, 50621920055, 50621920057, 50621920059, 50621920068,
50621920072, 50621920073, 50621920079, 50621920080, 50621920093,
50621920097, 50621920099, 50621920101, 50621920102, 50621920108,
50621920110, 50621920116, 50621920117, 50621920118, 50621920125,
50621920132, 50621920133, 50621920139
ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న

23.03.2021
ి.జి. డిపు ొ మా ఇన్

జయాతిరావస్ుు కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న

హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
పి.జి. డిపో ొ మా ఇన్ జ్యాతిరావసతు

పరథమ శ్రణ
ీ ి: 50511920012, 50511920016, 50511920025, 50511920038, 50511920039,
50511920046, 50511920077, 50511920079, 50511920114, 50511920134,
50511920135, 50511920151, 50511920188, 50511920202,
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50511920008, 50511920010, 50511920011, 50511920013, 50511920018,
50511920019, 50511920022, 50511920023, 50511920026, 50511920027,
50511920036, 50511920037, 50511920041, 50511920043, 50511920044,
50511920053,50511920055, 50511920057, 50511920062, 50511920063,
50511920069, 50511920073, 50511920074, 50511920076, 50511920082,
50511920083, 50511920095, 50511920099, 50511920105, 50511920107,
50511920108, 50511920109, 50511920110, 50511920117, 50511920118,
50511920119, 50511920128, 50511920130, 50511920136, 50511920139,
50511920140, 50511920146, 50511920150, 50511920154, 50511920158,
50511920163, 50511920164, 50511920167, 50511920168, 50511920173,
50511920174, 50511920176, 50511920177, 50511920179, 50511920185,
50511920190,
త్ృతీయ శ్రణ
ీ ి: 50511920001, 50511920003, 50511920005, 50511920007, 50511920014,
50511920015, 50511920021, 50511920024, 50511920033, 50511920040,
50511920051, 50511920054, 50511920056, 50511920058, 50511920059,
50511920060, 50511920065, 50511920066, 50511920071, 50511920080,
50511920086, 50511920090, 50511920094, 50511920100, 50511920121,
50511920145, 50511920149, 50511920157, 50511920165, 50511920170,
50511920171, 50511920181, 50511920182, 50511920183, 50511920184,
50511920197, 50511920199,
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50511516022, 50511617009
ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి

పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న

23.03.2021
డిపు ల మా సినిమా

రచన్ కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్

ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
డిపో ల మా స్ితుమా రచన

విశిషి శ్రణ
ీ ి: 50611920012, 50611920014, 50611920022, 50611920029
పరథమ శ్రణ
ీ ి: 50611920006, 50611920015, 50611920020, 50611920026, 50611920028
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50611920003, 50611920004
త్ృతీయ శ్రణ
ీ ి: 50611920007, 50611920027
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50611415035

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న

స్రషిపికెట్ కోరసు

మోడరన్ తెలుగు కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ

ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
సరటిఫికెట్ కోరసస మోడరన్ తెలుగు

విశిషి శ్రణ
ీ ి: 192029329, 192029331, 192029346, 192029347
పరథమ శ్రణ
ీ ి: 192029326, 192029330, 192029335
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 192029321, 192029322, 192029323, 192029332, 192029338
త్ృతీయ శ్రణ
ీ ి: 192029320, 192029339, 192029345, 192029361

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి (MVK International Telugu Center)
మెండలి వెంకట్ కృషు రావు అెంత్రాాత్తయ తెలుగు కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ఎెం.ఏ. ఇెంగీుష్
లాెంగవజ్ ట్ీచిెంగ్ కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ
ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
ఎం.ఏ. ఇంగ్ీోష్ లాంగ్వవజ్ ట్ీచంగ్ (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50331314021, 50331617036, 50331617006, 50331617010
ఎం.ఏ. ఇంగ్ీోష్ లాంగ్వవజ్ ట్ీచంగ్ (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50331617006, 50331617036, 50331718020, 50331718030

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న బి.ఏ.
కరాుట్క స్ెంగీత్ెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో
దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
బి.ఏ. కరాాట్క సంగ్ీత్ం (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50411516024, 50411718002, 50411718032
బి.ఏ. కరాాట్క సంగ్ీత్ం (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50411415054, 50411516024, 50411617053, 50411718002,
50411718029, 50411718070
బి.ఏ. కరాాట్క సంగ్ీత్ం (మూడవ సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50411718002, 50411718005, 50411718006, 50411718008,
50411718009, 50411718011, 50411718012, 50411718018, 50411718030,
50411718035, 50411718036, 50411718040, 50411718049, 50411718053,
50411718055, 50411718068, 50411718070, 50411718074
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 091399143, 50411112022, 50411415054, 50411617020,
50411617056
బి.ఏ. కరాాట్క సంగ్ీత్ం (నయలగ వ సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50411617001, 50411617004, 50411617009, 50411617010,
50411617023, 50411617035, 50411617042, 50411617056, 50411617061, 50411617062
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 091399143, 50411112016, 50411112022, 50411213023, 50411314017,
50411314038, 50411415005, 50411415057, 50411516001, 50411516008, 50411516016,
మొదట్ట, రెండవ, మూడవ, నయలగ వ సంవత్సరం కలిపిన ఫలితయలు
విశిషి శ్రణ
ీ ి: 50411617061
పరథమ శ్రణ
ీ ి: 50411617001, 50411617010, 50411617042,
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50411617004, 50411617062
త్ృతీయ శ్రణ
ీ ి: 50411617009, 50411617023, 50411617035, 50411617056,
బాాక్ లాగ్: 091399143, 50411112016, 50411112022, 50411213023, 50411314017, 50411314038,
50411415057, 50411516001, 50411516008, 50411516016
ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి

పరత్ులు: 10. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
11. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
12. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
13. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
14. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
15. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
16. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
17. ి.ఆర్.ఓ.
18. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న డిపొు మా
ఇన్ లలిత్ స్ెంగీత్ెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో
దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
డిపొో మా లలిత్ సంగ్ీత్ం (మొదట్ట సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50601920001, 50601920003, 50601920004, 50601920005,
50601920006, 50601920007, 50601920008, 50601920009, 50601920010,
50601920011, 50601920012, 50601920013, 50601920014, 50601920015,
50601920016, 50601920017, 50601920018, 50601920019, 50601920020,
50601920023, 50601920025, 50601920027, 50601920028, 50601920029,
50601920031, 50601920032, 50601920033, 50601920035, 50601920036,
50601920038, 50601920039, 50601920040, 50601920041, 50601920042,
50601920044, 50601920045, 50601920046, 50601920047, 50601920048,
50601920049, 50601920050, 50601920051, 50601920053, 50601920060,
50601920064, 50601920065, 50601920066, 50601920067, 50601920068,
50601920069, 50601920072, 50601920073, 50601920074, 50601920076,
50601920078, 50601920079, 50601920081, 50601920082, 50601920085,
50601920088, 50601920090, 50601920091, 50601920092, 50601920093,
50601920094, 50601920097, 50601920099, 50601920101, 50601920102,
50601920103, 50601920104, 50601920107, 50601920108, 50601920109,
50601920110, 50601920111, 50601920112, 50601920113, 50601920114,
50601920115, 50601920116, 50601920117, 50601920118, 50601920121,
50601920125, 50601920126, 50601920128, 50601920129, 50601920131,
50601920136, 50601920137, 50601920138, 50601920141, 50601920142,
50601920146, 50601920147, 50601920149, 50601920151, 50601920157,
50601920158, 50601920159, 50601920160, 50601920161, 50601920163,
50601920164, 50601920165, 50601920166, 50601920168, 50601920169,
50601920171, 50601920176, 50601920177, 50601920179, 50601920180,
50601920181, 50601920184, 50601920187, 50601920188, 50601920190,
50601920191, 50601920193, 50601920196, 50601920197, 50601920198,
50601920203, 50601920204, 50601920205, 50601920208, 50601920211,
50601920214, 50601920217, 50601920218, 50601920219, 50601920221,

50601920225, 50601920226, 50601920228, 50601920229, 50601920233,
50601920235, 50601920236, 50601920237, 50601920243, 50601920244
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50601718038, 50601718108
డిపొో మా లలిత్ సంగ్ీత్ం (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50601617067, 50601617108, 50601617167, 50601718027,
50601718033, 50601718041, 50601718043, 50601718052, 50601718053,
50601718055, 50601718065, 50601718068, 50601718069, 50601718082,
50601718097, 50601718098, 50601718102, 50601718108, 50601718109,
50601718135, 50601718141, 50601718142

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న స్ెంగీత్
విశ్ారద కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ
ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
సంగ్ీత్ విశ్ారద (మొదట్ట సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801920001, 50801920003, 50801920005, 50801920006,
50801920007, 50801920008, 50801920009, 50801920010, 50801920011,
50801920012, 50801920013, 50801920014, 50801920017, 50801920019,
50801920020, 50801920021, 50801920022, 50801920023, 50801920024,
50801920025, 50801920026, 50801920028, 50801920030, 50801920031,
50801920032, 50801920033, 50801920034, ,50801920036, 50801920039,
50801920040, 50801920042, 50801920043, 50801920045, 50801920046,
50801920047, 50801920048, 50801920049, 50801920051, 50801920052,
50801920054, 50801920055, 50801920056, 50801920057, 50801920058,
50801920059, 50801920062, 50801920064, 50801920066, 50801920070,
50801920071, 50801920072, 50801920073, 50801920074, 50801920075,
50801920077, 50801920079, 50801920081, 50801920082, 50801920083,
50801920084, 50801920085, 50801920087, 50801920088, 50801920089,
50801920090, 50801920091, 50801920092, 50801920094, 50801920095,
50801920096, 50801920099, 50801920100, 50801920102, 50801920103,
50801920104, 50801920105, 50801920106, 50801920107, 50801920108,
50801920109, 50801920110, 50801920111, 50801920112, 50801920113,
50801920116, 50801920117, 50801920119, 50801920120, 50801920121,
50801920123, 50801920124, 50801920126, 50801920127, 50801920128,
50801920129, 50801920131, 50801920135, 50801920136, 50801920137,
50801920140, 50801920141, 50801920144, 50801920146, 50801920147,
50801920153, 50801920154, 50801920156, 50801920159, 50801920161,
50801920162, 50801920164, 50801920166, 50801920167, 50801920170,
50801920172, 50801920176, 50801920177, 50801920178, 50801920179,
50801920180, 50801920181, 50801920182, 50801920183, 50801920184,
50801920187, 50801920188, 50801920189, 50801920191, 50801920193,
50801920195, 50801920196, 50801920197, 50801920198, 50801920202,
50801920203, 50801920204, 50801920205, 50801920206, 50801920207,

50801920209, 50801920210, 50801920211, 50801920213, 50801920217,
50801920219, 50801920220, 50801920222, 50801920223, 50801920225,
50801920226, 50801920231, 50801920232, 50801920234, 50801920235,
50801920236, 50801920240, 50801920242, 50801920243, 50801920245,
50801920247, 50801920248, 50801920249, 50801920250, 50801920252,
50801920255, 50801920256, 50801920257, 50801920260, 50801920261,
50801920263, 50801920264, 50801920265, 50801920266, 50801920268,
50801920270, 50801920273, 50801920278, 50801920279, 50801920280,
50801920281, 50801920282, 50801920284, 50801920287, 50801920288,
50801920290, 50801920291, 50801920295, 50801920296, 50801920297,
50801920298, 50801920299, 50801920300, 50801920302, 50801920303,
50801920307, 50801920309, 50801920310, 50801920311, 50801920315,
50801920316, 50801920317, 50801920321, 50801920322, 50801920330,
50801920334
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801617130
సంగ్ీత్ విశ్ారద (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801617030, 50801718012, 50801718032
సంగ్ీత్ విశ్ారద (మూడవ సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801718002, 50801718003, 50801718005, 50801718006,
50801718009, 50801718011, 50801718013, 50801718017, 50801718023,
50801718024, 50801718026, 50801718027, 50801718028, 50801718029,
50801718034, 50801718040, 50801718044, 50801718052, 50801718053,
50801718059, 50801718063, 50801718064, 50801718067, 50801718070,
50801718084, 50801718102, 50801718113, 50801718115, 50801718117,
50801718119, 50801718122, 50801718127, 50801718129, 50801718133,
50801718136, 50801718143, 50801718145, 50801718151, 50801718154,
50801718159, 50801718160, 50801718165, 50801718175, 50801718176,
50801718178, 50801718179, 50801718181, 50801718184, 50801718187,
50801718189, 50801718197, 50801718200, 50801718212, 50801718213,
50801718217, 50801718219, 50801718230, 50801718234, 50801718235,
50801718245, 50801718257, 50801718268, 50801718272
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801415018, 50801617064, 50801617079, 50801617186,
50801617164, 50801617143
సంగ్ీత్ విశ్ారద (నయలగ వ సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801617001, 50801617004, 50801617006, 50801617008,

50801617010, 50801617012, 50801617014, 50801617015, 50801617022,
50801617024, 50801617028, 50801617030, 50801617036, 50801617040,
50801617051, 50801617056, 50801617064, 50801617066, 50801617067,
50801617077, 50801617079, 50801617086, 50801617094, 50801617110,
50801617115, 50801617124, 50801617126, 50801617131, 50801617139,
50801617151, 50801617157, 50801617163, 50801617178, 50801617182,
50801617184, 50801617185, 50801617186, 50801617189, 50801617191,
50801617199, 50801617201, 50801617204, 50801617207
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801314061, 50801415023, 50801415097, 50801516012,
50801516047, 50801516048, 50801516081
సంగ్ీత్ విశ్ారద (ఐదవ సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801516016, 50801516021, 50801516024, 50801516070,
50801516071, 50801516148, 50801516027, 50801516030, 50801516033,
50801516045, 50801516081, 50801516105, 50801516115, 50801516140,
50801516159, 50801516158, 50801516167
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801213077, 50801314084, 50801415004, 50801415007,
50801415061, 50801415097, 50801415118, 50801415134
సంగ్ీత్ విశ్ారద (ఆరవ సంవత్సరం)
రెగూాలర్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50801415002, 50801415004, 50801415005, 50801415007,
50801415063, 50801415069, 50801415070, 50801415089, 50801415101,
50801415103, 50801415118, 50801415130, 50801415132, 50801415134
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 091095167, 50801112022, 50801213077, 50801213122,
50801213128, 50801213212, 50801213215, 50801314024, 50801314031
మొదట్ట, రెండవ, మూడవ, నయలగ వ, ఐదవ, ఆరవ సంవత్సరం కలిపిన ఫలితయలు
విశిషి శ్రణ
ీ ి: 50801415063,
పరథమ శ్రణ
ీ ి: 50801415002, 50801415007, 50801415069, 50801415089, 50801415101,
50801415103, 50801415134
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50801415004, 50801415005, 50801415070, 50801415118, 50801415130,
50801415132,
బాాక్ లాగ్: 091095167, 50801112022, 50801213077, 50801213122, 50801213128,
50801213212, 50801213215, 50801314024, 50801314031

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి

పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న

23.03.2021
ి.జి. డిపు ొ మా ఇన్

ట్ట.వి. జరనలిజెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ

ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
పి.జి. డిపో ొ మా ఇన్ జ్రనలిజ్ం

విశిషి శ్రణ
ీ ి: 50501920024
పరథమ శ్రణ
ీ ి: 50501920001, 50501920002, 50501920004, 50501920005, 50501920006,
50501920010, 50501920011, 50501920012, 50501920013, 50501920014, 50501920017,
50501920020, 50501920021,
ద్వవతీయ శ్రణ
ీ ి: 50501920023
ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ఎెం.ఏ.
కమయానిషన్ మరషయు జరనలిజెం కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ
పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
ఎం.ఏ. కమూాతుషన్ మరటయు జ్రనలిజ్ం (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 1012941058, 50351112038, 50351617052, 50351718064,
50351718070, 50351718103, 50351718104, 50351718118
ఎం.ఏ. కమూాతుషన్ మరటయు జ్రనలిజ్ం (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 1012941058, 50351112038, 50351112168, 50351617017,
50351617052, 50351617078, 50351718003, 50351718005, 50351718023,
50351718030, 50351718032, 50351718060, 50351718070, 50351718103,
50351718104
ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ఎెం.ఏ. ట్ూరషజెం
బేనేజెబేెంట్ కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20

20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ

ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్ నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది .
ఎం.ఏ. ట్ృరటజ్ం భేనేజ్ెభేంట్ (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50341516003
ఎం.ఏ. ట్ృరటజ్ం భేనేజ్ెభేంట్ (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50341718003

ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
6. ఉపాధ్ాక్షుల కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
7. రషజిసాిార్ కారాాలయెం – స్మాచయరెం నిమిత్ు ెం.
8. ి.ఆర్.ఓ.
9. నోట్ీస్ుబో రసి.

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
పరీక్షల విబాగం (దూరవిదా)
నెం. పొ శ్రీతెవి/పరీక్షలు/దూవి/13/2019-20

తేది.

23.03.2021

పొ ట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిదయాలయెం, దూరవిదయాకెందరెం దయవరా నిరవహిస్ు ున్న ఎెం.ఏ. స్ెంస్ొృత్ెం
కోరసు వారషిక పరీక్షలన్ు 20 20 డిసెంబర్ నలలో నిరవహిెంచడబెంది. ఈ పరీక్షలో దిగువ ేరకొన్న హాల్ ట్టకెట్
నెంబరస గల అభ్ారసులు ఉత్తు రసుల ైన్ట్ల
ు పరకట్టెంచడబెంది.
ఎం.ఏ. సంసకృత్ం (మొదట్ట సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 50321112004, 50321314092, 50321516093, 50321617052,
50321617064, 50321617085, 50321617136, 50321617142, 50321718028,
50321718079, 50321718087
ఎం.ఏ. సంసకృత్ం (రెండవ సంవత్సరం)
బాాక్ లాగ్ హాల్ ట్టకెట్ నం: 07-17905, 081093115, 091193446, 1012930210,
50321112004, 50321314092, 50321617064, 50321617075, 50321617077,
50321617136, 50321617100, 50321617142, 50321718014, 50321718029,
50321718030, 50321718033, 50321718038, 50321718039, 50321718061,
50321718605
ఆచయరా వై. రెడిి శ్ాామల
పరీక్షల నియెంత్రణయధికారష
డెైరకిర్ ఐ/సి, దూరవిదయాకెందరెం
శ్ాఖాధిపతి, ఫాషలు-అన్ువాద అధ్ాయన్ కెందరెం, పొ శ్రీతెవి
పరత్ులు: 1. ీఠాధిపతి, విదయాత్మక వావహారాలు.
2. ీఠాధిపతి, సాహిత్ాీఠెం, రాజమెండిర.
3. ీఠాధిపతి, చరషత్ర, స్ెంస్ొృతి, పురావస్ుు శ్స్ు ర ీఠెం, శ్రీశ్ైలెం.
4. ీఠాధిపతి, జాన్పద గషరషజన్ విజాాన్ ీఠెం, వరెంగల్.
5. ిరనిుపాల్, శ్రీ సిదెందర
ేధ యోగష కూచిపూడి కళాీఠెం, కూచిపూడి.
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