
 పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 
           సంట్రల్ అడ్మిషన్ కమిటీ, హైదరాబాదు 

ఆచారా కోట్ల హనుమంతరావు 
             డైరెకిర్ 
నం.పొశ్రీతెవి/సె.అ.క/ 2022                       తేది: 14-09-2022 

విషయం:- పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం -2022-23 
విద్యాసంవత్సరం సరి్టఫికెట్, కళాప్రవేశిక, డిపొొమా, పి.జి. డిపొొమా  
కోర్ససలలో ప్రవేశాలు- గుర్టంచి. 

*** 
2022-23 విద్యా సంవత్సరానికి దిగువ తెలిపిన కోర్ససలకు సంబంధంచిన ప్రవేశాలు క్రంద 

సూచించిన తేదీలలో నిరవహంచబడతాయి.  
 

క్ర.స శాఖ  కోర్సస తేది సమయం సంప్రదించవలసిన 
చిర్సనామా, ఫోన్ నంబర్ 

1 యోగ శాఖ 1. 1.  పి.జి. డిపొొమా – యోగ 
2. 2.  డిపొొమా – యోగ 
3. 3.  సర్టిఫికెట్ - యోగ 

 
19-09-2022 

ఉదయం  
10:30 గంటలకు 

ఆచారా సి. మురళీకృషణ 
శాఖాధతి, యోగ శాఖ 
ఫోన్: 8639630917 
పొ.శ్రీ.తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, నాంలిొ, 
బ్లొక్ గార్డెన్స, హైదరాబాదు 

2 జ్యాతిషా-
వాస్తు శాఖ 

1. పి.జి. డిపొొమా – జ్యాతిరావస్తు, 
ఆధునిక నిరాాణ శిలం 
(ఆర్టిటెకచర్) 

2. పి.జి. డిపొొమా – జ్యాతిర్డవవదాం 
3. పి.జి. డిపొొమా – ముహూరు 

విజ్ఞానం 
4. డిపొొమా – జ్యాతిషాం 
5. సర్టిఫికెట్ - జ్యాతిషాం 

 
 
 

20-09-2022 

 
 

ఉదయం  
10:30 గంటలకు 

ఆచారా సి. మురళీకృషణ 
శాఖాధతి, జ్యాతిషా శాఖ 
ఫోన్: 8639630917 
పొ.శ్రీ.తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, నాంలిొ, 
బ్లొక్ గార్డెన్స, హైదరాబాదు 

3 భాషాశాస్త్ర 
శాఖ 

4. 1.  పి.జి. డిపొొమా – తెలుగు   
లంగ్వవజ్ టీచింగ్ 

5. 2. పి.జి. డిపొొమా – డిక్షనరీ 
మేకింగ్ 

6.  
7.  

 
21-09-2022 

ఉదయం  
10:30 గంటలకు 

ఆచారా వై. ర్డడిె శాామల 
శాఖాధతి, భాషాశాస్త్ర శాఖ 
ఫోన్: 9849697688 
పొ.శ్రీ.తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, నాంలిొ, 
బ్లొక్ గార్డెన్స, హైదరాబాదు 

4 సంగీత్ శాఖ 1. డిపొొమా – లలిత్సంగీత్ం 
 

2. సర్టిఫికెట్ – రామద్యస్త 
కీరునలు 

3. కళాప్రవేశిక – కరాణటక 
సంగీత్ం - గాత్రం 

4. కళాప్రవేశిక – కరాణటక 
సంగీత్ం - మృదంగం 

5. కళాప్రవేశిక – భకిుసంగీత్ం 
6. కళాప్రవేశిక – కరాణటక 

సంగీత్ం - వేణువు 
7. కళాప్రవేశిక - కరాణటక 

సంగీత్ం – వయోలిన్ 
 
 

20-09-2022 
 
 
 
 
 

22-09-2022 

ఉదయం  
10:30 గంటలకు 

 
 
 

ఉదయం  
10:30 గంటలకు 

డా. బ్ల. రాధ 
శాఖాధతి, సంగీత్ శాఖ 
ఫోన్: 7981953320 
పొ.శ్రీ.తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, నాంలిొ, 
బ్లొక్ గార్డెన్స, హైదరాబాదు 



5 నృత్ాశాఖ 1. పి.జి. డిపొొమా – కూచిపూడి 
యక్షగానం 

2. పి.జి. డిపొొమా – భరత్నాటాం 
3. పి.జి. డిపొొమా – ఆంధ్రనాటాం 

– గొలొకలం 

 
 
 

21-09-2022 

 
 

ఉదయం  
10:30 గంటలకు 

డా. వనజ్ఞ ఉదయ్ 
శాఖాధతి, సంగీత్ శాఖ 
ఫోన్: 9849062103 
పొ.శ్రీ.తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, నాంలిొ, 
బ్లొక్ గార్డెన్స, హైదరాబాదు 

6 రంగసథలకళల 
శాఖ 

1. పి.జి. డిపొొమా - థియేటర్ 
ఆర్ి్  

2. డిపొొమా – దానాటకం 
3. డిపొొమా -మిమిక్ర 

 
22-09-2022 

 
ఉదయం  

10:30 గంటలకు 

డా. ఆంథోనీ రాజ్ 
అసిసెింట్ ప్రొఫెసర్ 
(కంట్రాక్ి) 
ఫోన్: 9346461733 
పొ.శ్రీ.తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, నాంలిొ, 
బ్లొక్ గార్డెన్స, హైదరాబాదు 

7 కూచిపూడి 
ప్రంగణం-శ్రీ 
సిద్ధంద్రయోగి 
కూచిపూడి 
కళాపీఠం 
 

సర్టిఫికెట్ – కూచిపూడి నృత్ాం 
సర్టిఫికెట్ – కరాణటక సంగీత్ం - 
గాత్రం 
డిపొొమా – కూచిపూడి నృత్ాం 
డిపొొమా – యక్షగానం 
డిపొొమా – సాతిుికభినయం 
పి.జి. డిపొొమా – అననమయా 
దనృత్ాం 
 
 

 
 
 

22-09-2022 

 
 

ఉదయం  
10:30 గంటలకు 

డా. వేద్యంత్ం రామలింగశాస్త్రి 
ప్రినిసపాల్, శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి 
కూచిపూడి కళాపీఠం 
ఫోన్: 9440470753 
పొ.శ్రీ.తెలుగు 
విశ్వవిద్యాలయం, నాంలిొ, 
బ్లొక్ గార్డెన్స, హైదరాబాదు 

 
పై కోర్ససలలో దరఖాస్తు చేస్తకునన అభార్సథలు పైన సూచించిన మేరకు అనిన ఒర్టజినల్ సరి్టఫికెట్లొ 

మర్టయు ర్డండు సెటొ జిరాకుస ప్రతులతో సంప్రదించి ప్రవేశాలు పొందవచ్చచ.  
 
             డైర్డకిర్ 

  సెంట్రల్ అడిాషన్ కమిటీ 
శాఖాధతులు/పీఠాధతులందర్టకీ 


