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బి.ఏ.(ఎల్) తెలుగు విభాగము 

శ్రోశ్రామ్ ఔట్ కమ్ (ల్లేంగ్వవ జ్- తెలుగు )  

            తెలుగు విభాగం నండి డిగ్రీ విదా్య ర్థుల కోసం గ్రరధాన భాషగా బి. ఏ(ఎల్ )తెలుగు సబ్జకె్టులన 

బోధిస్తున్న ం . బి. ఏ (ఎల్ ) తెలుగు విదా్య ర్థులక్ట గ్రరధాన్ంశంగా తెలుగున బోధించడం వలన వాళ్ళ క్ట 

భాషా ,సాహిత్యా ల రరిచయం  ఏర్ప డుతంది . బి. ఏ (ఎల్ ) విదా్య ర్థులక్ట లంగే్వ జ్ తెలుగు బోధించడం 

వలన సాహిత్ా  గ్రరగ్రియలపై మరియు భాషా అంశాలపై స్థూు ల అవగాహన ఏర్ప డుతంది.తెలుగు భాషా 

చరిగ్రత్  అధ్ా యనం ద్యే రా భాషా ,గ్రాచీన్ధునిక సాహిత్ా   అంశాలతోాటుఛందో వాా కర్ణ అలంకారాది 

శాస్త్సాు లన  ఈ కోర్థు లో అంత్రాా ముగా చేరిి  మొత్ుం రన్న ండు పేరర్థుగా బోధిస్తున్న ము .    అందుకోసం 

ఈ  కోర్థు న మా విభాగం నండి ఆహే్వ నిస్తున్న ము. ఈ కోర్థు  వలన ఈ గ్రింది గ్రరయోజన్లు ఉన్న యి .  

 సామాజిక గ్రరయోజనం : 

1. ఏ సమాజానీకైన్ భాష జీవం వంటిది. అట్ు ంటి భాషన లిఖిత్ రూరంలో విదా్య ర్థులక్ట 

అందించడం  వలన సామాజిక గ్రరయోజనం న్ర్వేర్థతంది. 

2. సాహిత్ా ము  సామాజిక గ్రరతిబింబం. సమాజంలోని గ్రాకృతిక ,మానవ వికాస దశాలన లిఖిత్ 

రూరంలో  సాహిత్ా ం  ఒకత్ర్ం నండి మరో త్రానిి అందిస్తుంది.  

3. సాహితా్య నిన  గ్రరత్యా కంగా అధ్ా యనం చేయడం వలన సామాజిక సేవా దృకప థం 

అలవడుతంది.   

విద్యా ర్థకిి జర్థగ్వ శ్రరయోజనేం  

1. తెలుగు మాత్ృభాష . కనక విదా్య రి ు భాషా నైపుణా్య లన పందట్నిి తెలుగు బోధ్న 

ఉరయోగరడుతంది.     

2. ఏ  ఇత్ర్ శాస్త్సాు ల ద్యే రా పందలేని మానసిక వికాసానిన  విదా్య ర్థులు మాత్ృ భాష ద్యే రా పంద 

గలుగుతంది.  

3. సాహిత్ా  అధ్ా యనం ద్యే రా విదా్య ర్థులు మానవీయ విలువలన నేర్థి క్టంట్ర్థ.  

4. క్టటుంబ ,సామాజిక సంబంధాలన విదా్య ర్థులక్ట సాహిత్ా ం ద్యే రా నేరిప ంచవచి్చ  . 

5. విదా్య ర్థులక్ట సాహిత్ా ం గురించిన గ్రాథమిక అవగాహన ఏర్ప డుతంది .  

6. ఇత్ర్థలరట్ు గౌర్వ ,మరాా దలతో వా వహరించే తీర్థ విదా్య ర్థులక్ట సాహిత్ా  బోధ్న ద్యే రా 

అలవడుతంది.  

7. బి. ఏ(ఎల్ )తెలుగు చదివిన విదా్య ర్థులు దేశంలో ఎకక డైన్ ఎం.ఏ. 

తెలుగు,సంసక ృత్ం,ఇంీషీు,చరిగ్రత్, కోర్థు లన చదువుకోవచి్చ .  



8. భాషానైపుణా్య లన సంాదించి మీడియాలో,ఇత్ర్ ర్చన్,భాషానవాద  ర్ంగాలలో ఉాధిని 

పందవచి్చ .  

9. గత్ం త్యలూక్ట చరిగ్రత్ ,సంసక ృతిని  స్తలభ రదధతిలో సృజన్త్మ కత్ సాహిత్ా ం ద్యే రా 

విదా్య ర్థులక్ట నేరిప ంచవచి్చ .  

10. మాత్ృభాష బోధ్న అతి ముఖా్ మైన సబ్జకె్టుగా వుంటుంది . కనక సాహిత్ా ం చదివిన 

విదా్య ర్థులక్ట అధాా రక్టలుగా ఉాధి  అవకాశం దొర్థక్టతంది.  

11. ఆధునిక సమాజంలో గ్రరంట్ ,ఎలస్త్కాునిక్ మీడియా ,సోషల్ మీడియా గ్రాధానా త్ విరరీత్ంగా 

పెరిగంది. తెలుగు భాషన చదువుక్టనన  విదా్య ర్థులక్ట ఈ అనిన ర్కాల మీడియాలలో ఉాధి  

అవకాశం దొర్థక్టతంది.  

12. మాత్ృభాష మీద రటుునన  విదా్య ర్థులు ఇత్ర్ ఏ భాషలనైన్  స్తలభంగా నేర్థి కోగలుగుత్యర్థ. 

అది  తెలుగు బోధ్న వలన విదా్య ర్థులక్ట జరిగ్వ గ్రరయోజనం. 

13. ర్చయిత్లక్ట సమాజంలో మేధోరర్మైన గౌర్వం వుంటుంది. ద్యద్యపుగా ర్చయిత్లందరూ 

సాహిత్ా  అధ్ా యనం వలననే త్యార్వుత్యర్థ. కనక తెలుగు సాహితా్య నిన  బోధించడం వలన 

విదా్య ర్థులు ర్చయిత్లుగా మారే అవకాశం వుంది.  

14. ఇవాే ళ్టు సమాజంలో గ్రరతీ వస్తువు గ్రరచార్ం ద్యే రానే అముమ డవుతంది. మీడియాలో ఈ 

గ్రరచారానిి కావలసిన కోటేషను న తెలుగున ూక్ష్మ ంగా అధ్ా యనం చేసిన విదా్య ర్థులే 

రాయగలుగుత్యర్థ. ఈ సంసులలో తెలుగు చదివిన విదా్య ర్థులక్ట ఉాధి లభిస్తుంది.  

              

          ల్లేంగ్వవ జ్ పూల్ కోర్స్   ఔట్ కమ్  

1. రగ్రతికా ర్చన్ నైపుణా్య లు నేరిప సాుము. త్ద్యే రా జర్న లిస్తులుగా ఉాధిని  పందుత్యర్థ.  

2. గ్రసిక ప్టు ర్చన నైపుణా్య లు నేరిప సాుము. దీని ద్యే రా కవులు ర్చయిత్లుగా  గ్రరయోజన్నిన  

పందుత్యర్థ.  

3. సృజన్త్మ క సాహిత్ా  గ్రరగ్రియలైన కవిత్ే ం,కథ,నవల, లేఖ్, మొదలైన  వాటిలో ర్చన్ 

రదధతలన నేరిప సాుము. ఫలిత్ంగా నైపుణా ం గల ర్చయిత్లుగా స్థసిుర్రడవచ్చి .  

          4 సాహిత్ా  అధ్ా యనం ఒక అలవాటుగా వుండాలి. దీనిని బోధ్న ద్యే రా విదా్య ర్థులక్ట నేరిప ంచడం 

జర్థగుతంది .    

                             బి.ఏ(ఎల్) తెలుగు కోర్స్  ఔట్ కమ్  

పేరర్ట్ –I, III,IX, XII . (శ్రపాచీనాధునిక కవిత్వ ేం )ఎేం.ఎల్.    

            1 . రదా్య నిన  చదివి అర్ ుం చేస్తక్టనే రదధతిని నేరిప ంచడం వుంటుంది.  

            2. వచన కవితే్య నిన  చదివి ద్యనిలో వునన  వస్తు ,శిలప  నైపుణా్య లన,వైవిధాా నిన  విదా్య రి ుి  అర్ ుం 

చేయించే            

  బోధ్న్ రదధతి వుంటుంది.  

            3 . కవిత్ే  అధ్ా యనం వలన విదా్య రి ుి  భాషా నైపుణా ం పెర్థగుతంది.  



            4 . దీని ద్యే రా నివేదికా ర్చన , వాా స ర్చనలో గ్రావీణా ం పంది ఉాధి అవకాశాలన పందుత్యర్థ .  

            5 . సృజన్త్మ క సాహిత్ా ంలోని గ్రరత్యా కాంశాల బోధ్న్ వుంటుంది. దీని ద్యే రా విదా్య రి ులో 

సృజన్త్మ కత్ 

                      వికశిస్తుంది.  

పేరర్ట్ -V, VII (శ్రపాచీనాధునిక సాహిత్ా  చర్థశ్రత్ ) ఎేం.ఎల్ 

1 . సాహిత్ా  చరిగ్రత్న అధ్ా యనం  చేయడం వలన విదా్య రి ుి  తెలుగు సాహిత్ా  గత్ ,వర్ ుమానముపై 

     అవగాహన పెర్థగుతంది. 

2 . సాహిత్ా  చరిగ్రత్లో కవులు -కావాా లు ,సాహిత్ా  ఉధ్ా మాలు , సాహిత్ా  గ్రరగ్రియలు గురించబోధ్న 

     వుంటుంది. ఈ అంశాలక్ట సంబండించిన గ్రరశన లు వివిధ్ పోటీ రరీక్ష్లలో అడుగుత్యర్థ . వీట్పై 

               అవగాహన  వుండడం వలన విదా్య ర్థులక్ట స్తలభంగా ఉదోా గాలు లభిసాుయి. 

3 . సాహిత్ా  సంగ్రరద్యయం గురించిన అవగాహన వునన  విదా్య ర్థులు   

అధాా రక్టలుగాఉాధినిపందుత్యర్థ. 

    ఈ కోర్థు న  బోధించడం వలన విదా్య ర్థులలో సాహిత్ా  రరిణతి పెర్థగుతంది. 

4 . సాహిత్ా  చరిగ్రత్ ద్యే రా సామాజిక చరిగ్రత్  తెలుస్తక్టనే అవకాశం విద్యా ర్థులక్టఈకోర్థు దే్య రా 

     లభిస్తుంది. 

పేరర్ట్ – II ,IV , VI ,VIII ( బాలవ్యా కరణేం +ఛేందస్స్  )ఎేం. ఎల్.  

          1 . వాా కర్ణ్యనిన  విదా్య రి ు అధ్ా యనం చేయడం వలన భాషా నిరామ ణం త్యలుస్తుంది. అక్ష్ర్  

                దోషాలు లేక్టండా రాసే శి ు లభిస్తుంది. దీని వలన అధాా రక్టలుగా ఉాధిని పందవచి్చ .  

       2. భాషా సంసాక ర్ం గ్రరతీ సాహిత్ా  విదా్య రి ుి  అవసర్ం. ఇది కేవలం వాా కర్ణం ద్యే రా   అబ్బు తంది. 

       3. వాా కర్ణం , అలంకారాలు , ఛందస్తు లన  కలిర సాహిత్ా  శాస్త్సుం అంట్ర్థ . ఈ శాస్త్సాునిి    

           సంబంధించిన  సంపూర్ ణ అవగాహన ఈ కోర్థు  వలన విదా్య రి ుి  అందుతంది.  

పేరర్ట్ -X , (తెలుగు భాషా చర్థశ్రత్ ) ఎేం.ఎల్.  

         1 . భాష  సాహితా్య నిన   వా క్త ుకరించే ఒక ఉత్ుమ సాధ్నం . ఈ భాషన విదా్య ర్థులక్ట ఈ కోర్థు   ద్యే రా  

              నేరిప ంచబడుతంది .  

         2 . మౌఖిక భాషక్ట , లిఖిత్ భాషక్ట మధ్ా  త్యడా వుంటుంది. ఇది తెలిసిన వాళ్ళళ  భాషావేత్ులు  

              అవుత్యర్థ. ఈ కోర్థు  బోధ్న వలన విదా్య ర్థులన భాషా శాస్త్సువేత్ులుగా రూపందించవచి్చ .  

         3 . లేఖ్న్ నైపుణా ం భాష ద్యే రానే సాధ్ా మౌతంది. విదా్య ర్థులక్ట ఈ సిక ల్ న బోధించడానిి ఈ  

    కోర్థు  దోహదరడుతంది.  

పేరర్ట్ – XI, ( అలేంకారశాస్త్రేం -విమరశ  )ఎేం.ఎల్.  

          1 . ఈ కోర్థు  బోధ్న వలన విదా్య రి ులో విమర్శ న్త్మ క దృకప థం పెర్థగుతంది.  



          2 . సాహితా్య నిన  శాస్త్రుయంగా అధ్ా యనం చేసే శి ు విదా్య రి ుి  లభిస్తుంది.  

          3 . ఏ  విషయానైన న్  పోలిి చూడడం   అనే దృష్టుని  విదా్య రి ులో పెంపందించడం జర్థగుతంది.              
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