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తీర్మానాలు 
తేది 14 జూన్ 2019 న తెలంగాణ రాష్ర్టంలోని అనిి విశ్వవిద్యాలయాల పరిధిలోని డిగ్రీ 

కళాశాలలలో తెలుగు దివతీయ భాషగా చదివే విద్యార్థుల కోసం కామన్ కోర్ సిలబస్ ను రూపందించడానికి 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉనిత విద్యా మండలి, మాసబ్ ట్ాంక్, హైదరాబాద్ నందు వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలోని 
తెలుగు శాఖ విభాగాధిపతులు మరియు పాఠ్ా ప్రణాళికా సంఘ చైర్ పర్సన్స సమావేశ్మైనార్థ. తెలంగాణ 
రాష్ట్ర ఉనిత విద్యా మండలి ఆదేశాల ప్రకార్ం C.B.C.S పాఠ్ా ప్రణాళిక నమూనా ఆధార్ంగా డిగ్రీ కోర్థసలోని 
తెలుగు దివతీయ భాషకు మొతతం 6 సెమిసటర్లకు  గాను 20 క్రెడిట్లను పందుపర్థస్తత పాఠ్ా ప్రణాళికలను 
రూపందించడానికి తీరాానించనైనది.  పై  తీరాానం ప్రకార్ం ఈ సమావేశ్ంలో ఒకట్వ సెమిసటర్ కు                            
4 క్రెడిట్లను మరియు రండవ సెమిసటర్ కు 4 క్రెడిట్లను పందుపర్థస్తత ఒకట్వ మరియు రండవ సెమిసటర్ల 
పాఠ్ా ప్రణాళికలను రూపందించి ఈ క్రంది విధంగా ఆమోదించనైనది.  
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Unit -I  పా్రచీన కవిత్వం  

1) శ్కుంతలోపాఖ్యానం- ననియ  
2) గొడగూచి కథ – పాలుురికి సోమనాథుడు  
3) సంవర్ణుడి తపస్సస- అదదంకి గంగాధర్థడు 
 
Unit-II  ఆధునిక కవిత్యం 
1) కాస్సలు - గుర్జాడ అపాారావు 
2) రాజు - కవి – డా. గుఱ్ఱం జాషువా 
3) గంగిరదుద – డా. పల్లల దుర్గయా 
4) జయభేరి – శ్రీ శ్రీ  

 

Unit-III  వచన విభాగం 
ర్థద్రమదేవి ( నవల ) – ఒదిదరాజు సోదర్థలు  
 
Unit -IV  భాషా భాగాలు- వ్యయకరణం  
పరాాయ పద్యలు, నానారాులు, సంధులు, సమాసాలు, తెలుగు వాకాం  
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Unit-I  పా్రచీన కవిత్వం 

1) గజంద్ర మోక్షం - పోతన 
2) హనుమత్ సందేశ్ం- మొలల 
3) స్సభాషితాలు – ఏనుగు లక్షమణ కవి 
 
Unit-II  ఆధునిక కవిత్యం 
1) స్నిహలత లేఖ – రాయప్రోలు స్సబాారావు 
2) అంతరాిదం – ద్యశ్ర్థి కృషణమాచార్థాలు 
3) ప్రపంచపదులు – డా.సి. నారాయణ రడిి  
4) అలివద్య- కౌముది 

 

Unit -III  వచన విభాగం 

1) యుగాంతం- నెల్లలరి కేశ్వ సావమి 
2) ఎంకని – ఆచార్ా పాకాల యశోద్యరడి ి
3) మామిడిపండు – స్సర్వర్ం ప్రతాప రడిి  
4) మా ఊర్థపోయంది – దేవులపలిల  వేంకట్ కృషణశాస్త్రి 
 

Unit -IV  ఛందస్సు  
ఉతాలమాల, చంపకమాల, శారూదలం, మతేతభం, ఆట్వెలది, తేట్గీతి, దివపద, సీసం, కందం,  
ఉతాసహం, తర్ళం, స్రగధర్, మహాస్రగధర్, ముతాాలసర్ం 
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2) ఈ ఒకట్వ మరియు రండవ సెమిసటర్ల పాఠ్ాంశాలను సాహితీ మంజీర్  పేర్థతో తెలుగు 
అకాడమీ ముద్రంచాలని తీరాానించడమైనది. ఈ పాఠ్ా గ్రంథానికి సంపాదక మండలిగా ఈ 
సమావేశ్ంలో పాల్గగని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలోని తెలుగు శాఖ విభాగాధిపతులు మరియు పాఠ్ా 
ప్రణాళికా సంఘ చైర్ పర్సన్స వావహరిసాతర్ని సమావేశ్ం తీరాానించింది. 
 
 

3) మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆర్థ సెమిసటర్ల పాఠ్ా ప్రణాళికను రూపందించడానికి 2019 జూలై 
ఒకట్వ వార్ంలో సమావేశ్ం కావాలని తీరాానించడమైనది.  

 
 

ఈ సమావేశానికి హాజరైన వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలోని తెలుగు శాఖ విభాగాధిపతులు 
మరియు పాఠ్ా ప్రణాళికా సంఘ చైర్ పర్సన్స 
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