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Name 

 

Dr. Potluri. Srinivasa Rao 
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Qualification M.A.,TPT,, M.Phill, PhD., 

3 Years of 

Service in 

Teaching 

At 

Graduation 

level 

23 

Total 23 
4 Guest Lectures 

Delivered 
3 

 

 

        GOVT. DEGREE COLLEGE, CHINTALAPUDI



5. GUEST LECTURES DELIVERED (EXTENSION LECTURES) 

S 

No 

DATE TOPIC VENUE 

1 11-10-

2017 
ప్రాచీన మరియు 

ఆధునిక సాహిత్య  

పరిచయం 

GDC Eluru. 

2 19-2-

2018 
జాన పద సాహిత్య ం  CSTS ప్రపభుత్వ  డిప్రీ కళాశాల 

జంగారెడి ిగూడం. 

3 20-02-

2019 
సాహిత్య ంలో కథా 

వస్తువు. 
 

             GDC-Tiruvuru 

 

6. CERTIFICATE COURSE 

 DATE  NAME OF THE 

CERTIFICATE 

COURSE 

Mode  of  Teaching No. of 

Participants 

completed Final 

Assessment 

1 3rd to13 

June 

2020 

తెలుగులో కవితా 

ఉదయ మాలు  

ZOOM 

APPLICATION 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Orientation/Refresher Courses 04 
S 

No 

DATE RC/OC VENUE 

1 18-08-2006 

to  

07-009-2006 

Refreshed course (RC) UGC-Academic Staff College, 

Osmania university, 

Hyderabad. 

2 01-07-2008 

to 21-07-

2008 

Refreshed course (RC) UGC-Academic Staff College, 

Andhra university, 

Visakhapatnam. 

3 25-02-2008 

to17- 03 - 

2008 

Refreshed course (RC) S.P.M.V.V. TIRUPATI. 

4 23-07-2012 

to 19-08-

2012 

Orientation Course 

(OC) 

UGC-Academic Staff College, 

Andhra university, 

Visakhapatnam 

5 21-07-2020 

to 04-08-

2020 

Refreshed course (RC) UGC-Academic Staff College, 

Osmania university, 

Hyderabad. 

 

 

8 Seminars/Workshops Attended 10 

1 10-10-2017 Work shop on E Offiece ANU- Guntur 

2 2018 Work shop - Human 

Values & Ethics 

GDC - Tiruvuru 

3 2019 Work shop - Languages  GDC - Tiruvuru 

4 19-12-2012 Seminar - తెలుగు శాఖ  ANU- Guntur 

5 1-02-2013 Paper Presentation - 

మాత్ృభాష ద్వవ రానే జాతి 

అభివృద్ధ ిచందుతంద్ధ. 

SVR&NVR. College 

Tenali  

6 2015 Seminar - సినీ గేయ ధరాా  అాా రావు కాలేజి 



సాహిత్య ం  నూజివీడు. 

 

7 3to4 -jul - 

2020 
ఆధునిక తెలుగు 

సాహిత్య ం - ఆధునిక 

జీవన చిప్రత్ణ  

పెద నంద్ధాడు కాలేజి 

ఆర్ట్ స్  & సైన్స్ . 

పెదనంద్ధాడు. 

 

8 06 to 07-

Sep-2017 
Seminar - విశ్వ నాధ శాస్త్సిు 

సమాలోచన  

SRR&CVR GDC విజయవాడ 

9 15 to 16 - 

Jul -2020 
Seminar - తెలుగు 

సాహిత్య ం కరోనా 

సమయంలో మానవతా 

విలువలు  

Medras Christian College, 

Chenni. 

10 21-07-2020 తెలుగు భాషా ప్రాముఖయ త్ 

- ఉద్యయ గాలు. 

Government City College, 

Hyd. 

11 26-08-2020 వాల్మా కి రామాయణం - 

జనజీవన ద్ధక్్స చి 

S.P.W.Degree & P.G 

College, Tirupati. 

12 29-08-2020 "తెలుగు భాషా 

శాస్త్సువేత్ులు - భాషా 

సేవ" 

 

29-8-2020 బెనారస్ హిందూ 

విశ్వ విద్వయ లయం వారణాసి, 

ఉత్ుర ప్రపదేశ్ 
 

13 Aug - 2020 శ్ర ీమద్వంప్రధ భాగవత్ం - 

పోత్న భకి ు మాధురయ ం  

Sri Venkateswara Arts 

College, Tirupati. 

14 15 to 17 - 

Sep - 2020 
జానపద సాహిత్య ం, 

సంసక ృతి - సమాలోచన' 

పెద నంద్ధాడు కాలేజి 

ఆర్ట్ స్  & సైన్స్ . 

పెదనంద్ధాడు. 

 

15 08-03-2021 తెలుగు కథ - 

మహిళాసాధికారత్ 

శ్రమీతి వెలగపూడి 

దురాగంబ ప్రపభుత్వ  

మహిళా డిప్రీ కళాశాల 

నిడదవోలు, పశి్చ మ 

గోద్వవరి జిలా్ల, 

ఆంప్రధప్రపదేశ్. 

 



16 18-03-2021 ' అంత్రాాతీయ స్త్రుల 

ద్ధనోత్్ వం' 

అంత్రాాతీయ సదస్త్  

S.I.E.C Society's, 

Degree College of 

Arts, Science & 

Commerce, 

అమరానాద్ (w) 

421505. 

 
 

13 Additional Responsibilities  Vice Principal & NSS  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ 2009-2011 మధయ కాలంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ట్ 

చింత్పల్మ ాసత్య నారాయణ గారి పరయ వేక్షణలో ఖమా ం 

జిలా్ల ఆద్ధవాసి విజాానం ఒక పరిరలన అనే అంశ్ంపై 

పరిశోధన గావించి 2012 సంవత్్ రంలో Ph.D పట్టసన్స 

A.N.U న్సండి పంద్వరు. 

➢ కంప్రీయ విశ్వ విద్వయ లయం హైదరాబాదు తెలుగు విభాగం 

న్సండి 1993-1995 కాలంలో M.A తెలుగు బంగారు 

పత్కానిి  సాధించారు. 

➢ 1996 కంప్రీయ విశ్వ విద్వయ లయం హైదరాబాదు న్సండి 

వేగుల శ్కంత్ల్ల దేవి మనోవిశ్లషాాత్ా క కథలు ఒక 



పరిరలన అంశ్ంపై పరిశోధన గావించి M.Phill పట్టస  

పంద్ధనారు. 

➢  తెలుగు పండిట్ శ్చక్షణన్స 1997 లో శ్ర ీగోగినేని కనకయయ  

ఓరియంటల్ కళాశాల తాటికండ న్సండి పురిుచేసినారు. 

➢ 1998 లో రాస్త్షస శ్సాయి కాలేజ్ సర్వవ స్త కమీషన్ వారు 

నిరవ హించిన జూనియర్ట్ లెకి రర్ట్ పోటి పర్వక్షలలో 

మొదటి రాయ ంక సాధించి, జూనియర్ట్ లెకి రర్ట్ గా 

తిరువూరు ప్రపభుత్వ  జూనియర్ట్ కళాశాలలో లెకి రర్ట్ 

బోధనన్స ప్రారంభించారు. 

➢ 2005 లో పద్యని తిపై  ప్రపభుత్వ  డిప్రీ కళాశాలలో తెలుగు 

విభాగంలో చేరడమైనద్ధ. 

➢ 2009-2011 మధయ కాలంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ట్ 

చింత్పల్మ ాసత్య నారాయణ గారి పరయ వేక్షణలో ఖమా ం 

జిలా్ల ఆద్ధవాసి విజాానం ఒక పరిరలన అనే అంశ్ంపై 

పరిశోధన గావించి 2012 సంవత్్ రంలో Ph.D పట్టసన్స 

A.N.U న్సండి పంద్వరు. 

➢ రెండు వరుక  షాపులక క్సడా వెలడామైనద్ధ. 

 

 

 



 

ప్రపత్యయ కత్లు 

1. 23 సంవత్్ రాల స్తీరఘ బోధనాన్సభావం, 

ఆద్ధవారయుల సాంసక ృతి మరియు విజాానంపై 

నిపుణత్ గలవారు. 

2. ఆద్ధవారయుల సంసక ృతి మరియు సంప్రపద్వయాలతో 

ాటు వారి యొకక  కథలు, సామెత్లు, గేయాలు, వైదయ ం 

మీద పరిశోధించి అనేకమైన విషయాలు సేకరించినారు. 

3. కృషాా విశ్వ విద్వయ లయం యొకక  BOS (BOARD OF 

STUDIES) చైరెా న్ గా 2020-2022 క వయ వహరించినారు. 

4. ప్రాచీనాంప్రధ సాహిత్య ం మీద వివిధ కళాశాలలో 

స్తమారు 4 ఉపనాయ సాలు చేయడం జరిగింద్ధ. 

5. నాలుగు ర్వ ప్రఫెషర్ట్ త్రగతలు, 01 Orientation Course 

లన్స పూరిు చేశారు. 

6. ఆరు జాతీయ మరియు రెండు అంత్రాాతీయ 

సదస్్త లలో ాల్గగ నిా రు. 

7. జానపద కలపీటం అదదంకి వారి న్సండి జానపద 

సాహిత్య ంపై చేసిన కృషికి గాన్స శ్ర ీకీరి ు శ్లషులు జ్యయ తి 

రాములు వెంకట స్తబబ మా  గార ాఅవారిు పంద్ధనారు. 



8. నా ప్రపోత్ా హం మరియు ప్రేరణ ద్వవ రా స్తమారు 5 

తెలుగు బి , తెలుగు D.L, 20 మంద్ధ పోలీస్త శాఖలో 

వివిధ శ్సాయిల ప్రపభుత్వ  ఉద్యయ గాలు పంద్ధనారు. 

9. గనాయ  నాయక 2018లో AP.J. అబ్దదల్ కల్లం ప్రపతిభా 

పురసాక రానిి  పంద్ధనారు. 

10. వృతిులో భాగంగా విదయ న్స అభయ సిస్తుని  

విద్వయ రిులక మెటీరియల్ మరియు ఫీజులు, సైకిళ్ళు , 

వస్త్సాులున్స, ఉని త్ చదువులు చదవడానికి మరియు 

సివిల్్  కి ప్రిే ర్ట్ అవుతని  వారికి ఆరికి సహాయం 

చేశారు మరియు చేస్తునిా రు. 

సెమినార్ట్ 

➢  19-12-2012 ANU సెమినార్ట్.... Paper Presentation 

➢ 1-2-2013 SVRPNVR. College Tenali of Paper Presentation. 

➢ 3-12-2016 Impact of ambedkarism on Indian Reality జాతీయ 

సెమినార్ట్  

➢ 4-12-2016 

➢ 6-9-2017 విశ్వ నాధ శాస్త్సిు సమాలోచన SRR&CVR GDC 

విజయవాడ  

➢ 7-9-2017 విశ్వ నాధ శాస్త్సిు సమాలోచన ధరాా  అాా రావు కాలేజి 

నూజివీడు. 

➢ 10-10-2017 Workshop for e-office. ANU Guntur 



➢ 11-10-2017 ప్రాచీన మరియు ఆధునిక సాహిత్య  పరిచయం 

Guest Lecturer - GDC Eluru. 

➢ 19-2-2018 Guest Lecturer - CSTS ప్రపభుత్వ  డిప్రీ కళాశాల 

జంగారెడి ిగూడం. 

➢ 20-2-2019 సాహిత్య ంలో కథా వస్తువు. 

• Guest Lecturer - GDC Tiruvuru.  

➢ 26-8-202 వాల్మా కి రామాయణం - జనజీవన ద్ధక్స్ చి  

• S.P.W.Degree & P.G College, Tirupati. 

➢ 29-8-2020 బెనారస్ హిందూ విశ్వ విద్వయ లయం వారణాసి, 

ఉత్ుర ప్రపదేశ్. "తెలుగు భాషా శాస్త్సువేత్ులు - భాషా సేవ" 

➢ 15,16,17-9-2020 జానపద సాహిత్య ం, సంసక ృతి - సమాలోచన' 

పెద నంద్ధాడు కాలేజి ఆర్ట్ స్  & సైన్స్ . పెదనంద్ధాడు. 

➢ 8-3-2021 తెలుగు కథ - మహిళాసాధికారత్ శ్రమీతి వెలగపూడి 

దురాగంబ ప్రపభుత్వ  మహిళా డిప్రీ కళాశాల నిడదవోలు, పశి్చ మ 

గోద్వవరి జిలా్ల, ఆంప్రధప్రపదేశ్. 

➢ 18-3-2021 ' అంత్శ్రాాతీయ స్త్రుల ద్ధనోత్్ వం' అంత్రాాతీయ 

సదస్త్  S.I.E.C Society's, Degree College of Arts, Science & 

Commerce, అమరానాద్ (w) 421505. 

 

 

 




