ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనజ
ే ్మంట్ అండ్ కామర్స్
డిగ్రీ మరియు పీ.జీ కళాశాల
డిపార్ిమంట్ ఆఫ్ తెలుగు (తెలుగు విభాగం)
ద్వితీయ భాష - తెలుగు (1,2,3 సంవత్్రాలలోని అనిి స్ెమిసి ర్ు ల)
బీకాం (జనర్ల్, కంప్యూట్ర్స అపటు కేషన్్), బి.ఎస్.స్ట & బి బి ఏ
కోర్ల్ లక్ష్యూలు ( Course Objectives ) :
20 - క్ీడిట్్, ఆర్ల స్ెమిసి ర్ు కోర్ల్ క్ీంద్వ లక్ష్యూల ద్విరా అండర్స గ్ాీడయూయేట్ విద్వూర్లుల తెలుగు భాషా నైప్ుణ్వూలను
మెర్లగుప్ర్చడవనిక్ ప్రయత్నిసుతంద్వ.
The 20 - Credits, six semester course seeks to improve the Telugu language skills of undergraduate
students through the following objectives.

1.భాషా బో ధన ద్వారా తెలుగు భాష ఔననత్యంను తెలియపరచుట.
1.Informing the superiority of Telugu language through Telugu language teaching.
2.విద్వయరథుల భాషాజ్ఞానం, సాహిత్య జ్ఞానంను అభివృద్ధిపరచుట.
2.To develop students’ knowledge of language and literature.
3.సాహిత్య బో ధన ద్వారా విద్వయరథుల యొక్క విషయ అవగాహన మెరథగుపరచుట.
3.Improving the subject comprehension of the students through the teaching of Telugu literature.
4.భావగరహణక్ు సంబంధధంచిన శ్రవణ, పఠన నైపుణవయలను మరియు భావవయక్తీక్రణక్ు చెంద్ధన భాషణ ,లేఖన
నైపుణవయలను మెరథగుపరచుట.
4.Improving listening and reading skills related to comprehension and speech and writing skills related
to expression
5.భాషలో ఉనన వివిధ సాహిత్య అంశాల పటల సాహితవయభిరథచిని క్లిగించుట.

5.To arouse literary interest in various literary subjects in the Telugu language.
6.ఆలోచన, తవరికక్, విమరశనవ, క్లపన,సృజ్నవత్మక్ శ్క్ుీలను పంప ంద్ధంచడం.

6.To develop thinking, logical, critical, imaginative and creative powers in students.
7.సముచిత్ మనో వైఖరథలను వృద్ధి చేయడం.

7.Develop appropriate psychological attitudes.
8.వాయక్రణ బో ధన ద్వారా విద్వయరథులలో భాషా జ్ఞానవనిన పంప ంద్ధంపచేయడం.

8.Improving language knowledge in students through grammar teaching.
9.మన సంసకృతి సంపరద్వయాలను అలవరచుక్ునే విధంగా చేయడం.
9.Making our culture traditions adaptable.
10.భాషాంత్రీక్రణ (అనువాద సామరు యము) సామరుయమును పంప ంద్ధంపచేయడం.

10.Improving the ability to translate (translation ability).
11.భాషా పరిణవమక్రమంలో తెలుగు భాషలో వచిిన మారథపలను తెలియపరథచుట.

11.Informing the changes in the Telugu language in the evolution of the language.
12.నైతిక్ విలువలను, వయక్తీత్ావిక్ాస భావాలను పంప ంద్ధంచుట.

12.Fostering moral values and feelings of personality development.
13.భాషలోని అంశాలను నిత్య వయవహారంలో సందరభోచిత్ంగా పరయోగించేటటలల చేయుట.

13.To make the elements of language applicable in everyday affairs.

కోర్స్ ఫలితవలు ( Course Outcomes ) :
20 – క్ీడిట్్, ఆర్ల స్ెమిసి ర్ు కోర్ల్ను విజయవంత్ంగ్ా ప్యరిత చేస్టన త్రాిత్, అండర్స గ్ాీడయూయేట్ విద్వూర్లులు
On successful completion of the 20–Credits,Six Semester course,an undergraduate students will be
able to
1.క్వుల, రచయిత్ల పరతిభను, ఆత్మమయత్ను హృదయపూరాక్ంగా పరశ్ంసంచగలుగుతవరథ.
1. The talents and intimacy of poets and writers can be heartily appreciated.
2. తెలుగు సాహిత్యంలోని వివిధ పరక్తరయలను గురించి అవగాహన ప ందుతవరథ.
2. Gain an understanding of the various processes in Telugu literature.
3. సపషట మెైన అవగాహనతో వినే సామరాుయనిన సాధధసీ ారథ.
3. Achieve the ability to hear with clear understanding.
4. సపషట ంగా,నిరిిషటంగా, ఉచవిరణ ద్ో షాలు లేక్ుండవ, సముచిత్ వేగముతో,భావానుగుణంగా, అరువంత్ంగా, సభాక్ంపం
లేక్ుండవ సందరభోచిత్ంగా, విమరశనవత్మక్ంగా మాటాలడగలరథ.
4. Be able to speak clearly, precisely, without spelling errors, with appropriate speed, emotionally,
meaningfully, contextually and critically without concussion.
5. పఠనద్ో షాలు లేక్ుండవ చదవగలిగే సామరాుయనిన సాధధసీ ారథ.
5. Achieve the ability to read without reading errors.
6. సపషట ంగా, నిరథిషట ంగా, విరామచిహానలు పాటిసీ త, పద్వల మధయ ఎడం పాటిసీ త, పంక్ుీలు ఒక్ే సరళరేఖలో
ఉండునటలల అందంగా, ప ంద్ధక్గా ఒక్ే పరిమాణంలో రాయగలరథ.
6. Clearly, precisely, punctuation marks, left between words, lines can be written beautifully and
coherently in the same size as if they were in the same straight line.
7. త్రగతి గద్ధలో నేరథిక్ునన అంశాలను బయటి పరపంచంలో సందరభోచిత్ంగా వినియోగిసీ ారథ.
7. Items learned in the classroom are used contextually in the outside world.
8. భాషలోని వివిధ సాహిత్య అంశాల పటల అభిరథచిని ప ందుతవరథ.
8. Gain an interest in various literary aspects of the language.
9. వివిధ పాఠాలలోని రస బేధవలను, శైలి బేధవలను తెలుసుక్ొని ఆనంద్వనుభూతిని ప ందుతవరథ.
9.Get to know the alchemy and stylistic differences in the different lessons and get pleasure.
10. సృజ్నవత్మక్త్ శ్క్తీని పంప ంద్ధంచుక్ొని సాత్ంత్ర రచనవ సామరాుయనిన సాధధసీ ారథ.

10. Develop the power of creativity and achieve the ability to write independently.
11. అభిపారయాలోల, దృక్పధవలోల సక్రణవత్మక్త్ను పంప ంద్ధంచుక్ొని సముచిత్ మనో వైఖరథలు గల వయక్ుీలుగా
ఎదుగుతవరథ.
11. Develop positivity in opinions and attitudes and grow as people with appropriate mental attitudes.
12. రచనలలోని ఆచవరవయవహారాలను తెలుసుక్ుని మన సంసకృతి సంపరద్వయాలను ఒక్ త్రం నుండి ఇంక్ొక్
త్రానిక్త అంద్ధంచగలరథ.
12. Knowing the customs in the writings can pass on our cultural traditions from one generation to
another.
13. నైతిక్ విలువలు పంప ంద్ధంచుక్ొని సమాజ్ంలో ఉననత్ులుగా జీవించగలుగుతవరథ.
13. By cultivating moral values able to live as a nobleman in the society.
14. సాహిత్య అంశాలను ఒక్ భాష నుండి ఇంక్ొక్ భాషలోక్త అనువద్ధంచే సామరాుయనిన ప ందుతవరథ.
14. Gain the ability to translate literary material from one language to another.
15. సాహితవయభిరథచి పంప ంద్ధంచుక్ుని ఉననత్ విద్వయభాయసం చేయడవనిక్త ఆసక్తీ క్నబరథసాీరథ.
15. Developing an interest in literature and show interest in pursuing higher education.
16. భాషక్ు సంబంధధంచి వివిధ సాహిత్య క్ారయక్రమాలోల పాలగొని ఆనంద్వనుభూతిని ప ందుతవరథ.
16. Participate in various literary activities related to language and get pleasure.

కార్ూకీమం ఫలితవలు ( Program Outcomes ) :
విద్వయరథులు
1.క్విత్ాంలో ఉనన గారంథధక్ భాష పై అవగాహన పంప ంద్ధంచుక్ుంటారథ.
1.Develop an understanding of the textual language found in ancient poetry.
2.ఆధునిక్ క్విత్ాంలో క్వితవ పరక్తరయల గురించిన జ్ఞానము ప ంద్ధ క్విత్ాం రాయడంలో ఆ జ్ఞానవనిన
వినియోగించుక్ుంటారథ.
2.Gain knowledge of poetic processes in modern poetry and utilize that knowledge in writing poetry.
3.వివిధ క్వితవ & సాహిత్య పరక్తరయల గురించిన అవగాహన సాధధసీ ారథ.
3. Gain an understanding of various poetic literary processes.
4.వివిధ సాహిత్య అంశాలను విని వాటిపటల అభిరథచిని పంప ంద్ధంచుక్ుంటారథ.
4. Listen to various literary topics and develop a passion for them.
5.ఉపనవయసం ఇచేిటపుపడు ఆత్మవిశాాసంతో మాటాలడగలుగుతవరథ.
5. Be able to speak with confidence when giving a lecture.
6.పరిపృచఛ చేసే విధవనం తెలుసుక్ొని ద్వనిని నిజ్ జీవిత్ంలో వినియోగించగలుగుతవరథ.
6. Know the process of interview and be able to use it in real life.
7.సంభాషణలలో పదజ్ఞల అంశాల ైన పరాయయపద్వలు, నవనవరాులు విరివిగా వినియోగించగలరథతవరథ.
7.Synonyms that are vocabulary elements can be used extensively in conversations.
8.వాచక్ం ద్వారా సాధధంచిన భాషా సామరాుయల ఆధవరంగా విద్వయరథులు సాయం అధయయన శ్క్తీ & విసాీర పఠనవభివృద్ధి
పంప ంద్ధంచుక్ుంటారథ.
8. Students develop self-study power & extensive reading development based on the language abilities
achieved through the text.
9.వచనం, వాయసాల పఠనంలో ప ంద్ధన జ్ఞానం ద్వారా వాయసరచన సామరాుయనిన సాధధసీ ారథ.
9. Essay writing ability is achieved through knowledge gained in reading text and essays.
10.పుసీ క్ సమీక్షలు ఏవిధంగా రాయాలో నేరథిక్ుంటారథ.
10.Learn how to write book reviews.

11.జ్రనలిజ్ంలోని మౌలిక్ అంశాలను తెలుసుక్ుని వారాీ క్థనవలు సృజ్నవత్మక్త్తో రాయగలరథ.
11. Understand the basics of journalism and be able to write news articles creatively.
12. పారజ్ెక్ుట పది తిలోని అంశాలపై అవగాహన ప ంద్ధ సమసయలను పరిషకరించడంలో, నివేద్ధక్లు రాయడంలో శాస్ీ ీయ
వైఖరిని ఏరపరథచుక్ుంటారథ.
12. Establish a scientific attitude in problem solving and report writing by gaining an understanding of
the topics in the project methodology.
13. తెలుగు వాయక్రణంపై అవగాహన పంప ంద్ధంచుక్ొని సంధధ పద్వలను విశలలషంచ గలుగుతవరథ.
13. Gain an understanding of Telugu grammar and be able to analyze treaty words.
14. సమాస పద్వలక్ు విగరహవాక్ాయలు రాస సమాసం పేరథను సతచించగలుగుతవరథ.
14. Be able to write idioms for phrase words and indicate the name of the phrase.
15. తెలుగు వాక్య నిరామణ సతతవరలను అరుం చేసుక్ొని నిజ్జీవిత్ంలో వినియోగించగలుగుతవరథ.
15. Understand Telugu sentence structure principles and apply them in real life.
16. వివిధ రక్ాల ఛందసుు నియమాలను తెలుసుక్ుని వాటిని పద్వయలు రాయడంలో ఉపయోగిసీ ారథ.
16. Learn the different types of rhyme rules and use them in writing poems.
17. తెలుగు వాయక్రణంలోని వివిధ అలంక్ారాలను నిత్య జీవిత్ంలో వినియోగిసీ త మాటాలడగలుగుతవరథ.
17. Able to speak using various adornments of Telugu grammar in daily life.
18. నిత్యజీవిత్ంలో ఎదురయియయ సమసయల పరిషాకరాలక్ు పరిక్లపనలు చేయగలుగుతవరథ.
18. Be able to make hypotheses for problem solving encountered in everyday life.
19. పాఠాయంశాలలో వచిిన నైతిక్ విలువలను తెలుసుక్ొని వాటిని త్న జీవిత్ంలో పాటిసీ త ఉననత్ంగా
జీవించగలుగుతవరథ.
19. Able to know the moral values that come in the curriculum and live a high life by following them in
his life.
20. తెలుగు భాషక్ు సేవ చేసన క్వులను,రచయిత్లను గురించి తెలుసుక్ొని వారిని అభినంద్ధసీ ారథ.
20.Learn about poets and writers who have served the Telugu language and appreciate them.

కార్ూకీమ నిరిిషి ఫలితవలు (Programme Specific Outcomes) :
క్ారయక్రమం విజ్యవంత్ంగా పూరీ యిన త్రాాత్, విద్వయరథులు
On successful completion of the programme ,the students are
1.లక్ష్యయనిన చేరథక్ోవడవనిక్త ఎంత్ క్షట పడవలో ఎంత్ ఓపక్తో పనిచేయాలో నేరథిక్ుంటారథ.
1.Learn how hard it is to reach the goal and how patiently you work.
2.క్నుమరథగవుత్ునన సంసకృతి సంపరద్వయాలను తెలుసుక్ొని వాటిని ఆచరిసీ త త్రాాతి త్రాలక్ు తెలియజ్ే సీ ారథ.
2.Knowing and practicing disappearing cultural traditions and passing them on to future generations.
3.సహజీవన సంసకృతి, జీవక్ారథణయంను తెలుసుక్ొని ద్వనిని అలవరథిక్ుంటారథ.
3.Knowing the culture of coexistence and biological compassion and adopting it.
4.ఉననత్మెైన ఆశ్యాల క్ోసం త్మక్ు తవమే ఎలా అంక్తత్మెైపో యి నతత్నతవానిక్త శ్రరక్ారం చుటాటలో
తెలుసుక్ుంటారథ.
4.Learn how to dedicate oneself to lofty ideals and embrace innovation.
5.స్ీ ీ ఔననత్యం గురించి తెలుసుక్ొని స్ీ ీల పటల గౌరవ భావంతో ఉండగలుగుతవరథ.
5.Awareness of female superiority and being able to have a sense of respect for women.
6.సమసయలు ఎదురెైనపుపడు వాటిని అధధగమంచే సామరాియలను సాధధసీ ారథ.
6. Achieve abilities to overcome problems when encountered.
7.పురాణేతిహాస క్థలను చదవడం ద్వారా భాషణంలో వాక్ాిత్ురయంను పరదరిశసాీరథ.
7. Demonstrate rhetoric in speech by reading mythological stories.
8.వరక్టన దురాచవరం వలన క్లిగే అనరాులను సమాజ్ంలోక్త త్మసుక్ెళ్లల పరజ్లను చెైత్నయవంత్ులను చేయగలుగుతవరథ.
8.Able to motivate people by bringing into society the misfortunes caused by the evil of dowry.
9.పరపంచత్త్ాంను తెలుసుక్ోవడం ద్వారా నిరాశ్ నిసపృహల సాునంలో ఆశావహ దృక్పథం,ఆత్మవిశాాసం
పంప ంద్ధంచుక్ుంటారథ.
9.Develop an optimistic outlook and self-confidence in place of depressive depressions by knowing
worldliness.

10.పరపంచీక్రణ వలన గారమాలోల వసుీనన మారథపను,మానవ సంబంధవలలో ఏరపడుత్ునన అంత్రానిన
గరహించగలుగుతవరథ.
10.Can understand the change coming in the villages due to globalization and the gap in human
relations.
11.పరిసు త్ులను అనుక్ూలంగా మలుచుక్ుంటే గమయం త ందరగా చేరథక్ుంటారని గరహిసీ ారథ.
11.Perceive that the destination will be reached sooner if the conditions are adapted.
12.చెడు అలవాటలల మనిషని ఎంత్ పత్నం చేసీ ాయో తెలుసుక్ొని క్రమశిక్షణవపరథలుగా త్యారవుతవరథ.
12.Becoming disciplined by knowing how bad habits make a man fall.
13.గురథవుల యొక్క గొపపత్నవనిన తెలుసుక్ొని వారిని గౌరవించడం నేరథిక్ుంటారథ.
13.learn the greatness of teachers and learn to respect them.
14.విద్వయరథులు క్విత్ాంలోని సమక్ాలీన సాంఘిక్ విశలషాలను అరుం చేసుక్ోగలుగుతవరథ.
14.Students will be able to understand contemporary social features in poetry.
15.విద్వయరథులు తెలుగు సాహితవయనిక్త సంబంధధంచిన ఉద్ో యగ అవక్ాశాలు ప ందుతవరథ.
15. Students will get job opportunities related to Telugu literature.
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