
తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ మొదటి సంవత్స రము – బి.ఏ.,బి.కం.,బి.యస్సస ., బి.బి.ఏ., 

మొదటి సెమిష్టర్ 

గ్రాచీన – ఆధునిక కవిత్వ ం – ఉపవాచకం 

తెలుగు 

– సె1 

సాహితి 

నందనం 
CO1 

సంసక ృతికి తెలుగు భాషే పట్టటగొమ్మ . తెలుగు భాషా 

గ్రాముఖ్య త్ విధ్యయ ర్థులు, అధ్యయ పకులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

మానవత్వ  విలువలు, మానవ సంబంధ్యలు సంసక ృతి 

సంగ్రపదాయాలు, తెలుగు సాహిత్య ం నండి అధ్యయ పకుని 

ఉపన్నయ సం దావ రా విధ్యయ ర్థులు తెలుసుకొనా్న ఉ 

  

CO2 

భారత్దేశంలో రైతులు పడుతునా  కషాటలు వారి 

సమ్సయ లన మ్నము ఎంత్ వరకు ఆర ుం చేసుకంట్టన్నా ం 

అనే విష్యము విధ్యయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ.  

  
CO3 

తెలుగు భాషాలో వాయ కరణంశములన మ్రియు వాయ కరణ 

నియమ్ నిబంధలన విదాయ ర్థులు ఆర ుం చేసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO4 

సంధి మ్రియు సమాసము, అలంకరములు అక్షర 

దోష్ములు మ్రియు విధ్యయ రి ు నైపుణయ ములు 

తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO5 

గ్రాచీన సాహిత్య ం, ఆధునిక సాహిత్య ములో ఉనా  

భేదాలన వాటి యొకక  గొపప త్నము అధ్యయ పకుల దావ రా 

విధ్యయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ మొదటి సంవత్స రము – బి.ఏ.,బి.కం.,బి.యస్సస ., బి.బి.ఏ., 

రండవ సెమిష్టర్ 



గ్రాచీన – ఆధునిక కవిత్వ ం – ఉపవాచకం 

తెలుగు 

– సె2 

సాహితి 

కౌముది 
CO1 

గ్రపబంధములు వర ణన్న గ్రపధ్యనములు, ఇతిహాసానాి  

పరిచయం చేస్తు  భకి ు మారాానాి  (వివరించుట) 

వివరాణత్మ కంగా విధ్యయ ర్థులు తెసుకొనట మానవులకే 

కకుండా, పశుపక్ష్యయ దులకు కూడా భకి ు ఏవిధంగా వుంట్టంది 

అనేది ాఠ్య భాగం దావ రా విధ్యయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO2 

పిరదౌసి లేక జాషువా గారి అదుు త్ రచన, జాషువా 

మ్తాచారాలలోని అంధ విశ్వవ సాలన ఖ్ండించాడు. 

పేదరికం సహన్ననాి  నేరిప తే కులత్త్వ ం ఎదరించే 

లక్షణనాి  నెరిప ంది. 

  

CO3 

స్త్స్సు పుర్థషులు సమానలే అనా  అధునిక భావనన తెలిపే “ 

అమ్మ కు ఆదివారం లేదా? అనే ాఠ్య ంశము దావ ర 

విధ్యయ ర్థులు అందరూ సమానమ్నే విష్యానాి  

తెలుసుకొన్నా ర్థ. ఆధునిక పోకడలతో రైతాంగము 

ఏదుర్క ంట్టనా  సమ్సయ లన చిగ్రతించిన నముమ కొనా  నెల 

ాఠ్య ంశము దావ రా రైతుల స్థసిుతిగతులన విధ్యయ ర్థులు 

తెలుసుకొన్నా ర్థ.  

  

CO4 

బతుకట నవలన ఉపవాచకంగా ఎపింకచేయడం 

ముదావహం. మార్థతునా  మానవ జీవన విధ్యనంతో 

మాయమ్వుతునా  ఒకక  అదుు త్మైన  రాయలస్సమ్ 

జానపద కళారూపం, వీధి న్నటకం గ్రపదరిశ ంచే విధ్యనం 

గురించి ఆ కళాకర్థల దురు ర జీవిత్ం గురించి బతుకట 

నవల దావ రా విధ్యయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ.    

  

CO5 

భాష్ పటల గౌరవం సాహిత్య ం పటల అభిలాష్ సమాజం పటల 

అవగాహన చరిగ్రత్ సంగ్రపదాయాముల పటల ఆసకి ు ఉనా త్ 

విలువలు నేరప డం గ్రపధ్యన్నంశ్వలుగా నేర్థు కవడం 

విధ్యయ ర్థులు ాఠంచార్థ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ రండవ సంవత్స రము – బి.ఏ.,బి.కం.,బి.యస్సస ., బి.బి.ఏ., 

మూడవ సెమిష్టర్ 

గ్రాచీన – ఆధునిక కవిత్వ ం – ఉపవాచకం 



తెలుగు 

– సె3 

సాహితి 

సౌరభం 
CO1 

మ్హాభారత్ం, మ్హాభాగవత్ం, రామాయణం ఈ మూడు 

విష్యాలు వివరాణత్మ కంగా విధ్యయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ.  

బమ్మమ ర పొత్న కవిత్వ ంలో శబా్దలంకరాలకు ఎకుక వ 

గ్రాధ్యనయ త్ ఇచాు డు. వసుు వర ణణ ాగ్రత్ చిగ్రత్ణ రస పోష్ణ 

అలంకరిక గ్రపయోగం ాఠ్కులకు అలరించే లక్షణలన 

విధ్యయ ర్థులు అధ్యయ పకుని దావ రా తెలుసుకొన్నా ర్థ.   

  

CO2 

శ్వలివాహన విజయం కొరవి గోపరాజు రచించడం జరిగంది. 

శకునములు, చేపల జాతులు, ఆశవ  జాతులు, వృక్ష 

జాతులు, ఆభరణ విశేష్ములు, రాజనీతి, ఛందసుస , యోగ 

శ్వస్త్సుము మొదలైన విష్యములు విధ్యయ ర్థులు 

తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO3 

పురాత్న కలంలో గ్రపజలంత్ కులమ్త్ భేదములు 

లేకుండా అనా దముమ ల వలె ఐకయ మ్త్య ముతో నిశ్చు త్ంగా 

జీవించేవార్థ అని విధ్యయ ర్థులు హరిజన శత్కం దావ రా 

తెలుసుకొన్నా ర్థ. శత్కములు, శత్కముల లక్షణలన 

గూరిు  విధ్యయ ర్థులు తెయ లుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO4 

సంగ్రకతి సంబరము దావ ర విధ్యయ ర్థులు సంగ్రకంతి పండుగ 

గ్రాధ్యనయ త్న, రాయలస్సమ్, కసాు ంగ్రధ మ్రియు తెలంగాణ 

గ్రాంతాలలో ఏవిధంగా జర్థపుకొంటార్ అనే విష్యములు 

విధ్యయ ార్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO5 

తెలుగు జాతి చాలా పురత్నమైనది. తెలుగునేల 

ఇతిహాసికమైనది. తెలుగు భాషా చాలా గ్రాచీనమైనది. 

తెలుగు గ్రపజలు అతి దీర ఘ చరిగ్రత్ గలది. తెలుగు భాషా 

ఔనా తాయ నాి   నేటి యువత్కు ఉదోో వించడానికి తెలుగు 

భాషా గ్రాచీనత్న తెలియజేయడంతో ాట్ట త్రత్రాల 

తెలుగు బ్దష్కు ఉనా  సాహిత్య  విలువలు ఆచారయ  

గుజజర లమూడి కృాచారి రచించిన తెలుగు భాష్ వాయ స 

సంపుటి నండి అధ్యయ పకుని ఉపన్నయ సము దావ రా 

విధ్యయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా  ర్థ. 

  

CO6 

నేటి యువత్రానికి వయ కి ుత్వ  వికస గ్రపబోధం అవసరానాి  

గురిుంచి సరళమైన శైలిలో గ్రపముఖుల ఉలేలఖ్న్నలతో 

వయ కి ుత్వ  వికసం ాఠ్య భాగానాి  రచించిన్నడు. ఆచారయ  

రాచాలెం చంగ్రదశేఖ్ర రడిి విధ్యయ ర్థులలో వయ కి ుత్వ  

వికసానాి  పెపొందించే గ్రపయోజన్నత్మ క వాయ సము.  

తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ మొదటి సంవత్స రము – బి.ఏ., సెప ష్ల్ తెలుగు - మొదటి 

సెమిష్టర్ 



సెప ష్ల్ తెలుగు – పేపర్థ - 1 

అడావ న్సస   

తెలుగు – 

సె1 

అడావ న్సస   

తెలుగు 
CO1 

“వసు చరిగ్రత్” ాఠ్య భాగం నండి విదాయ ర్థులు రామ్ రాజ 

భూష్ణూడు సంీత్ కళా రహసయ  నిధి మ్రియు భారత్ము 

నండి మూలకథన గ్రగహించి సవ త్ంగ్రత్ంగా అనేక 

మార్థప లు చేసి వసు చరిగ్రత్న రచించిన్నడు. 

అష్టదిగజాాలోల  రామ్రాజ భూష్ణూడునా్న డని కొందరి 

అభిగ్రాయం కని అందుకు ఆధ్యరాలులేవు అని 

విదాయ ర్థులు అదాయ పకుని దావ రా తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO2 

“కిరాతార్థజనీయం”  రామ్రాజభూష్ణుని వసుచరిగ్రత్ వంటి 

మ్ధుర కవయ  ఘటాట ల అనర ఘరతాా లు చోట్ట చేసుకవడం 

విశేష్ం. “స్థ నాన్నడడు, కిరాతార్థజనల యుదావరణన 

సుదీస్థర ఘంగా వరి ణంచిన్నడు, స్థ నాన్నడని కవిత్ సౌరభవంన 

విదాయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO3 

బ్దసమ్హాకవి రచించిన న్నటకలలో “సవ పా  

వాసవదత్ుము” అఛిముత్య ము వంటిది. ఈ న్నత్కనికి 

పూరవ కథగా బ్దసుడే రచించిన మ్ర్క గ్రపసిదధ న్నటకమున 

“ గ్రపతిజాా – యౌగంధరాణము” ఈ రండు న్నటకలలోన 

న్నయకుడైన ఉదయన మ్హారాజు కథకు మూలము 

విదాయ ర్థులు, న్నటకములోని ాగ్రత్దార్థల గ్రాముఖ్య ాన 

విదాయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO4 

విదాయ ర్థులు సాహితీ విజాానం కలుగటకై ఆయా కవుల పదయ  

కవితా కవాయ లపై పరిశోధన రచన చేసిన పరిచోధకుల 

వాయ ఖ్యయ తుల సాహితీ విమ్రశ కుల అమూలయ భిగ్రాయాల 

గ్రపశంసోకుుల అనర ఘరతాా లన విదాయ ర్థులు 

సందరో్ చిత్ంగా తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

 

 
 

తెలుగు విభాగం 



డిగ్రీ మొదటి సంవత్స రము – బి.ఏ., సెప ష్ల్ తెలుగు - రండవ 

సెమిష్టర్ 

సెప ష్ల్ తెలుగు - పేపర్థ - 2 

అడావ న్సస   

తెలుగు – 

సె2 

అడావ న్సస   

తెలుగు 
CO1 

వేమ్న కవిత్వ ంలో మానవతా దృకప ధం, హేతువాద 

దృష్టట, అద్వవ త్భావన, లోకరీతులు మ్త్ నిరచన 

మొదలైన విష్యాలు సప ష్టంగా విదాయ ర్థులు 

తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

“గ్రపజాకవి”గా తెలుగు సాహిత్య  చరిగ్రత్లో వేమ్న స్థసాు నం 

సుసిురమైనది. వేమ్న పదాయ లకు ాగ్రఠ్ంత్రాలు ఎన్నా  

ఉనా  ారిస్ గ్రపతిని ఆధ్యరం  

  

CO2 

నీతి శత్కంలో సృజన, పర్పకరం, ధైరయ  పదధతులలోని 

కొనాి  ముఖ్య పదయ ములన గ్రగహించుట జరిగంది. 

శత్కములు శత్క కర ుల గురించి విదాయ ర్థులు 

తెలుసుకొనా్న ఉ. తెలుగు సాహిత్య ంలోని నీతి శత్క 

రచనలో ఏనగు లక్షమ ణ కవి రచించిన భర ుృహరి 

సుభాశ్చత్ములు ఎంతో గ్రపససుమైంది. 

  

CO3 

స్థ నా శ్చవభారాత్కవయ ం అందలి శ్చవాజీ ఉత్ుమ్ గుణ 

విశేష్ముల చేత్ చారిగ్రతిక గ్రామాణిక విలువల చేత్ 

తెలుగులోని చారిగ్రత్క మాహాకవయ ంలోని ఒక మ్ణిపూసగా 

బ్దసించు చునా ది. 

  

CO4 

కయిల ాటలోని గొపప దన్ననాి  మాధురాయ నాి  

చవిచూపిస్తు  రాయగ్రపోలు సుబ్దో రావు గార్థ అతుయ దో ంగా 

కయిల కవితా ఖ్ండికన రచించార్థ. నిజాణికి కయిల 

ాటలో మాటలుండవు, ఆర ుం తెలియదు, అయిన్నకవి 

ాటలో ఈ భావము ఉండవచుు నని విదాయ ర్థులు 

ఉహించార్థ. 

  

CO5 

“గోసంగ” ఆచారయ  యండ్లల రి సుధ్యకర్ రచించిన దళిత్ 

దీర ఘ కవయ ం, “ఆమూక ుమాలయ ద” గ్రపబంధం ఆరవ 

ఆశ్వవ సంలో “గోసంగ” కులానాి  మొదట 



స్థ నాకృష్ణదేవరాయలు గురిుంచార్థ. గోసంగ కథని మాల 

దాసరి కథ అని పెర్క న్నా ర్థ.   

తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ రండవ సంవత్స రము – బి.ఏ., సెప ష్ల్ తెలుగు - మూడవ 

సెమిష్టర్ 

సెప ష్ల్ తెలుగు - పేపర్థ - 3 
అడావ న్సస   

తెలుగు – 

సె3 

తెలుగు 

సాహిత్య  

చరిగ్రత్ 

CO1 

తెలుగు, తెనగు, ఆంగ్రధము మూడు పదాల చరిగ్రత్న 

విదాయ ర్థులు అదాయ పకుని దావ రా తెలుసుకొన్నా ర్థ 

  

CO2 

ననా య, తికక న, ఎగ్రరన మ్హాభారత్ంలోని వారి రచనలు 

ఎనాి  పరావ లు రచించిన్నర్థ. ఏ ఆసాు నంలో ఉన్నా ర్థ 

అనే విష్యానాి  తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO3 

శ్చవ కవియుగం సాహిత్య  లక్షణలు ననెా  చోళుడు 

పండితారాదుయ డు, ాల్కక రికి సోమ్న్నడడు, దివ పద 

కవయ  సాంగ్రపదాయం దీనికి సంబంధించిన విష్యాలన 

విదాయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  
CO4 

స్థ నాన్నథ కవి యుగంలో స్థ నాన్నడడు గ్రాచీన్నంగ్రధ కవితావ నికి 

గ్రపబంధ కవితావ నికి మ్ధయ  వారధి వంటివాడు.  

  

CO5 

ఆంగ్రధ గ్రపజలలో అబ్దల గోాలానాి  ఆకరి షంచిన గ్రగంధం 

పోత్న రచించిన భాగవత్ం. పదసాహిత్య ం దావ రా 

అనా మ్యయ  క్షేగ్రత్యయ , తాయ గయయ , కంచర ల గోపనా  

గ్రపసిదిధపొందార్థ. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

తెలుగు విభాగం 



డిగ్రీ రండవ సంవత్స రము – బి.ఏ., సెప ష్ల్ తెలుగు - న్నలవా 

సెమిష్టర్ 

సెప ష్ల్ తెలుగు - పేపర్థ - 4 

అడావ న్సస   

తెలుగు – 

సె4 

న్నయక 

రాజుల 

ాలనలో 

సాహిత్య ం 

CO1 

మ్ధుర న్నయక రాజుల కలంలో కవయ రచనలు, 

యక్షగాన్నలు, వచన రచనలు విరివిగా వెలువడిాయి.  

  

CO2 

డా||సి.న్నరాయణ రడిి గార్థ రచించిన ఆధునికంగ్రధ 

కవిత్వ ము – సంగ్రపదాయములు – గ్రపయోగములు అనే 

సిదాధ ంత్ గ్రగంధములో ఆధునిక కవిత్వ  లక్షణలన 

సహేతుకంగా విదాయ ర్థులు అవగాహన చెసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO3 

ఆధునిక యుగంలో గ్రపసిదిధ పొందిన సాహిత్య  

గ్రపగ్రకియలలో నవల ఒకటి. వివిధ రకల నవలన 

విదాయ ర్థులు తెలుసుకొని ఆర ుం చేసుకొన్నా ర్థ. 

  
CO4 

ాశ్వు య త్ న్నత్క గ్రపభావంతో తెలుగు న్నటకంలో ఎన్నా  

ఆధునిక ధృకప థాలు వచాు యి. 

  

CO5 

తెలుగు కథ వికసంలో స్థ నా ాద సుగ్రబమ్ణయ  శ్వస్త్సిు గారిది 

విశ్చష్టమైన ముగ్రద అనే విష్యమున విదాయ ర్థులు 

తెలుసుకొన్నా ఋ. 

  

CO6 

తెలుగు కథానిక ఆవిరు వ కలంలోని మూడవిశ్వవ సాలన, 

దురాచారాలన ఖ్ండించి అభ్యయ దయ మారంాలో అడుగు 

పెటిటంది అనే విష్యానాి  విదాయ ర్థులుల తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

 
 

 

 
 

 

 

 

తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ మూడవ సంవత్స రము – బి.ఏ., సెప ష్ల్ తెలుగు - ఐదవ 

సెమిష్టర్ 



సెప ష్ల్ తెలుగు - పేపర్థ - 5 
అడావ న్సస   

తెలుగు – 

సె5 

భాషా శ్వస్త్సుం CO1 

ఒకే పదం వేర్థ వేర్థ కలలో వేర్థ వేర్థ మ్ండలాలలో 

మార్థతుంది. మాండలిక భేధ్యలన విదాయ ర్థులు 

అవగాహన చేసుకొన్నా ర్థ,.  

  

CO2 

ఆంగ్రధం, తెలుగు, తెనగు ఈ మూడు పదాలు మ్న 

జాతిని, దేశ్వనాి , భాష్ని తెలిపే పదాలు. ఈ మూడు 

పదాలన విదాయ ర్థులు వివరణత్మ కంగా తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO3 

ఇండో ఆరయ న్స భాషా కుట్టంబం, గ్రడావిడ భాషా కుట్టంబం, 

ఆస్త్సోట  ఏసియాటిక్ భాషా కుట్టంబం, టిబెట్ భాషా 

కుట్టంబం, జరమ న్స భాషా కుట్టంబం ఈ న్నలుగు భాషా 

కుట్టంబ్దలన గురించి విదాయ ర్థులు అరుం చేసుకొన్నా ర్థ.  

  

CO4 

ఉత్ుర గ్రడావిడ భాష్లు, మ్ధయ  గ్రడావిడ భాష్లు, దక్షిణ 

గ్రడావిడ భాష్లు మొదలైన వాటిని గూరిు  విదాయ ర్థులు 

తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO5 

తెలుగు భాష్కు ఎందర్ ాశు య త్ పండితులు 

వాయ కరణలు, నిఘంటూవులు గ్రవాసార్థ. వారిలో సి.పి.గ్రౌన్స 

తెలుగు భాష్కు చేసిన సేవ మ్ర్థవలేనిది అనే విష్యం 

విదాయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ మూడవ సంవత్స రము – బి.ఏ., సెప ష్ల్ తెలుగు - ఐదవ 

సెమిష్టర్ 

సెప ష్ల్ తెలుగు - పేపర్థ - 6 
అడావ న్సస   

తెలుగు – 

బ్దల 

వాయ కరణం 
CO1 

చినా య స్తరి గారి బ్దల వాయ కరణములోని సంజాా 

పరిచేు ధం గురించి విదాయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 



సె5 

  

CO2 

సంసక ృత్ వర ణములు, ాకృత్ వర ణములు, తెలుగు 

వర ణములు మూడు భాగాల మ్ధయ  భేధము విదాయ ర్థులు 

తెలుసుకొన్నా ర్థ.  

  

CO3 

స్త్స్సు పుర్థషులకు అలంకరాలు ఎంత్ అవసరమో కవయ ం 

అనే కనయ కకు కూడా అలంకరాలు ఉండాలని కవులు 

పేర్క న్నా ర్థ. అలంకర లక్షణలన విదాయ ర్థులు ఆర ుం 

చేసుకొన్నా ర్థ.  

  

CO4 

అలంకరాలు రండు రకలు అని శబా్దనికి గ్రాధ్యనయ త్ 

కలినాట్టవంటివి శబా్దలంకరాలని, ఆరాునికి గ్రాధ్యనయ త్ 

కలినాట్టవంటివి ఆరాులంకరాలని ఆర ుం చేసుకొన్నా ర్థ.   

  
CO5 

ఆదేశ సంధులు, ఆగమ్ సంధులన గూరిు  తెలుసుకొని 

రండింటి మ్ధయ  భేధ్యలన తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO6 

సాహిత్య ం మూడు విధ్యలు – పద సాహిత్య ం, గదయ  

సాహిత్య ం, చంపు సాహిత్య ం గూరిు  విదాయ ర్థులు 

తెలుసుకొన్నా ర్థ.   

  

CO7 

చంధసుస లో లఘువులు, గుర్థవులు, యతి, గ్రాస, గ్రాస 

యతి, జాతులు, ఉప జాతులు, వృతాులు గూరిు  

విదాయ ర్థులు అవగాహన చేసుకొన్నా ర్థ. 

 
 

 

 

 

తెలుగు విభాగం 

డిగ్రీ మూడవ సంవత్స రము – బి.ఏ., సెప ష్ల్ తెలుగు - ఆరవ 

సెమిష్టర్ 

సెప ష్ల్ తెలుగు - పేపర్థ - 7 
అడావ న్సస   

తెలుగు – 

సె6 

అలంకర 

శ్వస్త్సుము 
CO1 

కవయ  నిరవ చన్నలు, కవయ  భేధ్యలు, కవయ  గ్రపయోజన్నలు, 

రస సవ రూపం మ్రియు న్నటక లక్షణలన విదాయ ర్థులు 

అదాయ పకుల దావ రా అవగాహన చేసుకొన్నా ర్థ. 



  

CO2 

విశవ న్నడడు సాహిత్య  దరప ణం అనే కవయ ంలో శ్వంతానాి  

రసం భావించార్థ అనే విష్యానాి  విశే లష్ణత్మ కంగా 

విదాయ ర్థులుల తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO3 

గ్రపియులకు సంభవించే వియోగమే విగ్రపలంబ 

శృంగారము. సంభోగ శృంగారమునకు ధనంజయూడు 

దశరూపకంలో ఉత్ుర రామ్ చరిగ్రత్లోని భవభ్యతి స్థశోలకనాి  

విదాయ ర్థులు అదాయ పకుని దావ రా తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO4 

ధవ ని నిరవ చనం, భేధ్యలు అభాధ లక్షణ వయ జన, అభిధ 

చే భోధింపబడు ఆరాునికి వాచు ం అభిధేయం అని పేర్థల. 

వయ ంగాయ రాు నాి  భోధించు శబా్దలకు వాచు కం లచు కం, 

వాయ జనములనే పేర్థల ఉనా్న యి. 

  

CO5 

దృశయ , గ్రశ్వవయ  కవయ  గ్రాససుయ ం మ్రియు న్నటక 

గ్రాధ్యనయ త్న విదాయ ర్థులు అదాయ పకుని దావ రా 

తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

  

CO6 

భారతీయులు వేద వేదాంగ  త్దుాంగములన చతురధశ 

విదయ లని భోజన తాంబుల సేవణ వస్త్సు ధ్యరన 

గృహనిరామ ణ కళలు 64 అనే విష్యమున విదాయ ర్థులు 

ఆర ుం చేసుకొన్నా ర్థ. 

  
CO7 

నవల వాజయా గ్రపగ్రకియలో ఒకటి. నవలాక్షణలన 

సవ రూప సవ భావాలని విదాయ ర్థులు తెలుసుకొన్నా ర్థ. 

 

 


