


















































































































 

 

కోర్ష రఽకల్న మరయ నణల కమట 



ఆచహర్య ఎష్. ఴద్యహవంకర్        

  అధ్యక్శల 

ఉకలత 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

ఆచహర్య కహంబ్లె అవోక్         
 షభ్యల 

డన్ ఴద్యహత్మక 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06
       

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ         షభ్యల 

&కన్ఴనర్ తెలగ వహఖహధ్యక్శల, కోర్ష షమన్ఴయకర్త, హఠ్య్రణహళకహ 

అధ్యక్శల. 

షంహదక మండల 
ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ      

 అధ్యక్శల&కన్ఴనర్ 
 తెలగవహఖహధ్యక్శల, హఠ్య్రణహళకహ అధ్యక్శల, ఴశయనణల. 

డహ..ష. ఴెంకటేవ్ఴర్ల         

 షభ్యల 

షసఆచహర్యల 

్రహచ్యరవోధనహ షంష్థ, వ్ర ఴెంకటేవ్ఴరఴవ్ఴఴద్యహలయం,తరత. 

కోర్ష రచయతల       ఖండం మరయ 
భహగం 

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ                             ఖండం-1,2  

తెలగ వహఖహధ్యక్శల,         భహగహల:1-

8 

 కర్ణహటక షహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, 

మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

డహ.బ. చక్రఴర్త                                             ఖండం-3,4  

కర్ణహటక షహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం,      

 భహగహల:9-16 

మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

్రకహవకల 

కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక 

ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-06 



హఠ్యహంవహలన షద్ధంచేషంద: డన్ ఴద్యహత్మక ఴహర ర్యఴేక్శణలో 
తెలగ అధ్యయన మరయ రవోధనహ ఴభహగం ఴహర షద్ధంచేవహర. 

అన్న సక్కల ఴవ్ఴఴద్యహలయహనఴ, ఈ ష్తకంలోన ఏ భహగహన్నైనహ 

ఉయోగంచకోఴహలనకంటే ఴవ్ఴఴద్యహలయం ఴహర అనమత త్నషర. 

 కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం ఴహర ఆదేవహనషహరం తెలగ 

ష్ఴయంబోధనహషద్ధ హఠ్యహంవహలన మద్రంచడం జరగంద. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



కోర్ష రఽకల్న మరయ నణల కమట 

ఆచహర్య ఎష్. ఴద్యహవంకర్        

  అధ్యక్శల 

ఉకలత 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

ఆచహర్య కహంబ్లె అవోక్         
 షభ్యల 

డన్ ఴద్యహత్మక 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06
       

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ         షభ్యల 

&కన్ఴనర్ తెలగ వహఖహధ్యక్శల, కోర్ష షమన్ఴయకర్త, హఠ్య్రణహళకహ 

అధ్యక్శల. 

షంహదక మండల 
ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ       

 అధ్యక్శల&కన్ఴనర్ 
 తెలగవహఖహధ్యక్శల, హఠ్య్రణహళకహ అధ్యక్శల, ఴశయనణల. 

డహ..ష. ఴెంకటేవ్ఴర్ల         

 షభ్యల 

షసఆచహర్యల 

్రహచ్యరవోధనహ షంష్థ, వ్ర ఴెంకటేవ్ఴరఴవ్ఴఴద్యహలయం,తరత. 

కోర్ష రచయతల       ఖండం మరయ 
భహగం 

ఆచహర్య జె. మనరత్నం                                      ఖండం-1,2,3  

ఴవ్రహంత తెలగ ఆచహర్యల      భహగహల1-12 

వ్ర ఴెంకటేవ్ఴర ఴవ్ఴఴద్యహలయం, తరత. 

డహ.బ. చక్రఴర్త                                                 ఖండం- 4 

షసహయ ఆచహర్యల, కర్ణహటక రహశ్ట్ర షహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-

06       భహగహల 13,14 

డహ.బ. నహగవేశ                                           ఖండం-4  

షసహయ ఆచహర్యల, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-

06   భహగహల: 15,16 

 

్రకహవకల 



కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక 

ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-06 

హఠ్యహంవహలన షద్ధంచేషంద: డన్ ఴద్యహత్మక ఴహర ర్యఴేక్శణలో 
తెలగ అధ్యయన మరయ రవోధనహ ఴభహగం ఴహర షద్ధంచేవహర. 

అన్న సక్కల ఴవ్ఴఴద్యహలయహనఴ, ఈ ష్తకంలోన ఏ భహగహన్నైనహ 

ఉయోగంచకోఴహలనకంటే ఴవ్ఴఴద్యహలయం ఴహర అనమత త్నషర.  

కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం ఴహర ఆదేవహనషహరం తెలగ 

ష్ఴయంబోధనహషద్ధ హఠ్యహంవహలన మద్రంచడం జరగంద. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

కోర్ష రఽకల్న మరయ నణల కమట 

ఆచహర్య ఎష్. ఴద్యహవంకర్        

  అధ్యక్శల 

ఉకలత 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

ఆచహర్య కహంబ్లె అవోక్         
 షభ్యల 

డన్ ఴద్యహత్మక 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06
       

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ         షభ్యల 

&కన్ఴనర్ తెలగ వహఖహధ్యక్శల, కోర్ష షమన్ఴయకర్త, హఠ్య్రణహళకహ 

అధ్యక్శల. 

షంహదక మండల 
ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ       

 అధ్యక్శల&కన్ఴనర్ 
 తెలగవహఖహధ్యక్శల, హఠ్య్రణహళకహ అధ్యక్శల, ఴశయనణల. 

డహ..ష. ఴెంకటేవ్ఴర్ల         

 షభ్యల 

షసఆచహర్యల, ్రహచ్యరవోధనహ షంష్థ, వ్ర 

ఴెంకటేవ్ఴరఴవ్ఴఴద్యహలయం,తరత. 

కోర్ష రచయత       ఖండం మరయ భహగం 

డహ.ష. చెన్నకేవఴల          ఖండం-1-4 

.ఴ.కె.ఎన్. డగ్ర మరయ .జ.కళహవహల             భహగహల :1-

16 

 

్రకహవకల 

కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక 

ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-06 

హఠ్యహంవహలన షద్ధంచేషంద: డన్ ఴద్యహత్మక ఴహర ర్యఴేక్శణలో 
తెలగ అధ్యయన మరయ రవోధనహ ఴభహగం ఴహర షద్ధంచేవహర. 



అన్న సక్కల ఴవ్ఴఴద్యహలయహనఴ, ఈ ష్తకంలోన ఏ భహగహన్నైనహ 

ఉయోగంచకోఴహలనకంటే ఴవ్ఴఴద్యహలయం ఴహర అనమత త్నషర. 

 కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం ఴహర ఆదేవహనషహరం తెలగ 

ష్ఴయంబోధనహషద్ధ హఠ్యహంవహలన మద్రంచడం జరగంద. 

 



 
 

 

 



కోర్ష రఽకల్న మరయ నణల కమట 

ఆచహర్య ఎష్. ఴద్యహవంకర్        
  అధ్యక్శల 

ఉకలత 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

ఆచహర్య కహంబ్లె అవోక్         
 షభ్యల 

డన్ ఴద్యహత్మక 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06
       

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ         షభ్యల 
&కన్ఴనర్ తెలగ వహఖహధ్యక్శల, కోర్ష షమన్ఴయకర్త, హఠ్య్రణహళకహ 
అధ్యక్శల. 

షంహదక మండల 
ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ      

 అధ్యక్శల&కన్ఴనర్ 
 తెలగవహఖహధ్యక్శల, హఠ్య్రణహళకహ అధ్యక్శల, ఴశయనణల. 

డహ..ష. ఴెంకటేవ్ఴర్ల         

 షభ్యల 

షసఆచహర్యల 

్రహచ్యరవోధనహ షంష్థ, వ్ర ఴెంకటేవ్ఴరఴవ్ఴఴద్యహలయం,తరత. 

కోర్ష రచయతల       ఖండం మరయ 
భహగం 

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ                                              ఖండం 1-3  
తెలగ వహఖహధ్యక్శల,         భహగహల :1-
12 

 కర్ణహటక షహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం,  

మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

్రకహవకల 

కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక 

ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-06 

హఠ్యహంవహలన షద్ధంచేషంద: డన్ ఴద్యహత్మక ఴహర ర్యఴేక్శణలో 
తెలగ అధ్యయన మరయ రవోధనహ ఴభహగం ఴహర షద్ధంచేవహర. 

అన్న సక్కల ఴవ్ఴఴద్యహలయహనఴ, ఈ ష్తకంలోన ఏ భహగహన్నైనహ 

ఉయోగంచకోఴహలనకంటే ఴవ్ఴఴద్యహలయం ఴహర అనమత త్నషర. 



 కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగంఴహర ఆదేవహనషహరం తెలగ 

ష్ఴయంబోధనహషద్ధ హఠ్యహంవహలన మద్రంచడం జరగంద. 

 



 

 

 

 కోర్ష రఽకల్న మరయ నణల కమట 

ఆచహర్య ఎష్. ఴద్యహవంకర్        

  అధ్యక్శల 

ఉకలత 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

ఆచహర్య కహంబ్లె అవోక్         
 షభ్యల 

డన్ ఴద్యహత్మక 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06
       

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ         షభ్యల 

&కన్ఴనర్ తెలగ వహఖహధ్యక్శల, కోర్ష షమన్ఴయకర్త, హఠ్య్రణహళకహ 

అధ్యక్శల. 

షంహదక మండల 
ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ       

 అధ్యక్శల&కన్ఴనర్ 
 తెలగవహఖహధ్యక్శల, హఠ్య్రణహళకహ అధ్యక్శల, ఴశయనణల. 

డహ..ష. ఴెంకటేవ్ఴర్ల         

 షభ్యల 

షసఆచహర్యల, ్రహచ్యరవోధనహ షంష్థ, వ్ర 

ఴెంకటేవ్ఴరఴవ్ఴఴద్యహలయం,తరత. 

కోర్ష రచయతల       ఖండం మరయ 
భహగం 

డహ.బ. నహగవేశ                                                              ఖండం 1-3  

షసహయ ఆచహర్యల, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-

06   భహగహల: 1-12 

్రకహవకల 

కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక 

ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-06 

హఠ్యహంవహలన షద్ధంచేషంద: డన్ ఴద్యహత్మక ఴహర ర్యఴేక్శణలో 
తెలగ అధ్యయన మరయ రవోధనహ ఴభహగం ఴహర షద్ధంచేవహర. 



అన్న సక్కల ఴవ్ఴఴద్యహలయహనఴ, ఈ ష్తకంలోన ఏ భహగహన్నైనహ 

ఉయోగంచకోఴహలనకంటే ఴవ్ఴఴద్యహలయం ఴహర అనమత త్నషర.  

కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం ఴహర ఆదేవహనషహరం తెలగ 

ష్ఴయంబోధనహషద్ధ హఠ్యహంవహలన మద్రంచడం జరగంద. 

 

 



 
 

 

 



 కోర్ష రఽకల్న మరయ నణల కమట 

ఆచహర్య ఎష్. ఴద్యహవంకర్        
  అధ్యక్శల 

ఉకలత 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06 

ఆచహర్య కహంబ్లె అవోక్         
 షభ్యల 

డన్ ఴద్యహత్మక 

కర్ణహటక రహశ్టరషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మక్తగంగోత్ర, మైషఽర-06
       

ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ         షభ్యల 
&కన్ఴనర్ తెలగ వహఖహధ్యక్శల, కోర్ష షమన్ఴయకర్త, హఠ్య్రణహళకహ 
అధ్యక్శల. 

షంహదక మండల 
ఆచహర్య ఎం. రహమనహథం నహయడ      

 అధ్యక్శల&కన్ఴనర్ 
 తెలగవహఖహధ్యక్శల, హఠ్య్రణహళకహ అధ్యక్శల, ఴశయనణల. 

డహ..ష. ఴెంకటేవ్ఴర్ల         

 షభ్యల 

షసఆచహర్యల, ్రహచ్యరవోధనహ షంష్థ, వ్ర 

ఴెంకటేవ్ఴరఴవ్ఴఴద్యహలయం,తరత. 

కోర్ష రచయతల       ఖండం మరయ 
భహగం 

డహ..ష. ఴెంకటేవ్ఴర్ల         ఖండం-1  

 షస ఆచహర్యల         భహగహల:1-4 

్రహచ్య రవోధనహ షంష్థ, వ్ర ఴెంకటేవ్ఴర ఴవ్ఴఴద్యహలయం, తరత. 

డహ.బ. చక్రఴర్త          ఖండం-2  

షసహయ ఆచహర్యల, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-

06   భహగహల :5-8       ్రకహవకల 

కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం, కర్ణహటక రహశ్ట్రషహర్ఴత్రక 
ఴవ్ఴఴద్యహలయం, మైషఽర-06 

హఠ్యహంవహలన షద్ధంచేషంద: డన్ ఴద్యహత్మక ఴహర ర్యఴేక్శణలో 
తెలగ అధ్యయన మరయ రవోధనహ ఴభహగం ఴహర షద్ధంచేవహర. 



అన్న సక్కల ఴవ్ఴఴద్యహలయహనఴ, ఈ ష్తకంలోన ఏ భహగహన్నైనహ 
ఉయోగంచకోఴహలనకంటే ఴవ్ఴఴద్యహలయం ఴహర అనమత త్నషర.  
కలషచఴల, రహలనహ ఴభహగం ఴహర ఆదేవహనషహరం తెలగ 
ష్ఴయంబోధనహషద్ధ హఠ్యహంవహలన మద్రంచడం జరగంద. 
 


