
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BENGALURU CITY UNIVERSITY                  

 

 
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

 (Semester Scheme with Multiple Entry and Exit Options for  

Under Graduate Course- as per NEP 2020) 

 

 

 

Syllabus for Kannada 
 
 

2022-23  
 

 

 

 

 







 
ಬೆಂಖಳೂರುನಖಯವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ 

ಡಾ. ಅೆಂಬೇಡ್ಕ ವಿವೀದಿ, ಬೆಂಖಳೂರು೫೬೦೦೦೧ 

 

ಬೆಂಖಳೂರು ನಖಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ¸ÁßvÀPÀ ಔನನ ಡ್ ಅಧಾ ಮನ ಮಂಡ್ಳಿ 

ಷಭೆAiÀÄ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ 

 

ಬೆಂಖಳೂರು ನಖಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ¸ÁßvÀPÀ ಔನನ ಡ್ ಅಧಾ ಮನ 

ಮಂಡ್ಳಿ ಷಭೆ ದಿನೆಂಔ೧೩:೧೦:೨೦೨೨ಯ ಗುರುವಾಯ ಬಳಿಗೆ್ಗ ೧೦:೦೦ ಗಂಟೆಗ್ಗ 

ಡಾ. ರ ಶೆಂvï £Áಮಕ್ ಅಯ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತು. ಷಭೆಮಲಿ್ಲ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ್ ಷದಷಾ ರುಖಳು, ಬಾಸಾ ಷದಷಾ ರುಖಳು ಸಅಛರಿದದ ರು. 

ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಯಙನೆಮ ಸಂಪಾದಔರುಖಳು ಸಅಛರಿದ್ದದ , ಟಿ್ಟ ಮನ್ನನ  ಈ 

ತ್ರ ದೆಂದಿಗ್ಗ ಲಖತ್ತತ ಷಲಾಗಿದೆ.  

ಷಭೆಗ್ಗಆಖಮಿಸಿರುಯನ್ನನ ಡಾ. ಬಳಕೆರೆಲ್ಲೆಂಖರಾಛಮಾ  ಅರು ಸ್ವವ ಖತ್ತಸಿ 

ರಿಙಯಿಸಿದರು. ಡಾ. ರ ಶೆಂತ್ನನ ಮಕ್ ಅಯಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮಲಿ್ಲ  ಷಭೆಮ 

PÁಮೀಯಸೂಚಿಖಳಿಗ್ಗ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ZÀಚಿೀ ಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ¤ರ್ಣೀಮಖಳನ್ನನ  

¸Àೀಯಯಷಭಮ ತ್ತಮ ಮರೆಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದ್ದಕಳಳ ಲಾಯಿತು.  

 

೧) ರಾಷಿ್ಟ ರ ವಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನವತ್ತ-೨೦೨೦- ಷವ ರೂನ್ನನ  ಕುರಿತಂತೆ ಷಭೆಮಲಿ್ಲ  

ಮೇದಲ್ಲಗ್ಗ ZÀಚಿೀ ಷಲಾಯಿತು, ಬೆಂಖಳೂರು ನಖಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಔನನ ಡ್ 

ಅಧಾ ಮನ ಮಂಡ್ಳಿ ರೂಪಿಸುಎಲಿಾ  ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಖಳು ರಾ.ಶಿ.¤Ã. 

ವಾಾ ಪಿತ ಮಲಿ್ಲ ಇಯಬೇಕೆೆಂದ್ದwÃರ್ಮೀ ನಷಲಾಯಿತು.  

೨) ರಾಷಿ್ಟ ರ ವಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನವತ್ತ ರೂಪಿಸಿರು ಠ್ಾ ಖಳ ಆವಮಖಳನ್ನನ  

ಮಥಾರಿವತ್ತಮಲಿ್ಲ  ಫಳಸಿಕಳುಳ ವಂತೆ wÃರ್ಮೀ ನಷಲಾಯಿತು. 

ಅದಯಲಿ್ಲ ಸಂಕವಣೀ ಭಾಖದ ನಲಕ ನೆ ಠ್ಾ ಙಟುಟ್ಟಕೆ ಆಧರಿತ್ವಾಗಿಯಬೇಕು.  



೩)ಠ್ಾ ಖಳನ್ನನ  ಆಯ್ಕಕ ರ್ಮಡುವಾಖ ಗುಣಭಟಿ್ ದ ಠ್ಾ  ನರೂಣೆಗ್ಗ ಹೆಚಿಿ ನ 

ತುತ ಕಟಿು  - ಸ್ವರ್ಮಜಿಔನಾ ಮ, ಸ್ವಭಯಷಾ , ಭಸಆಳಾಆದಾ ತೆ, 

ಅನ್ನವಾದ, ಜಾಖತ್ತವಔಯಣದಷವಾಲುಖಳು - ಇವುಖಳನ್ನನ ರಿಖಣಿಷಬೇಕು 

೪) ಔನನ ಡ್ ಭಾಷೆಮ ವಿವಿಧವಿಶಮ(ಸಿಕ ವಮ್)ಖಳಿಗ್ಗ ಠ್ಾ ಔರ ಭದ 

ಅನ್ನಸ್ವಯವಾಗಿ ಠ್ಾ ಭಾಖಖಳನ್ನನ  ಸಿದಧ ಡಿಷಲು ಸಂಪಾದಔಯ 

ಷಮಿತ್ತಖಳನ್ನನ  ನೇಮಿಷಲಾಯಿತು 

೫) ಕಾಲೇಜು ಪಾರ ರಂಬವಾಗುಶಿ ಯಲಿ್ಲ  ಪೂಣೀಠ್ಾ ಸಿದಧ ಡಿಸಿ ಔಯಡು 

ತ್ತದ್ದದ ಡಿರ್ಮಡಿ ವಿವಿವೄಬೆ öÊಟ್ನ ಲಿ್ಲ  ರ ಔಟ್ಟಷಲು ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು. 

ಡಿ.ಟ್ಟ.ಪಿ. ಭತುತ  ಔಯಡು ತ್ತದ್ದದ ಡಿಗ್ಗ ತ್ಖಲು ವೄಙಿ ದಯ ಸಿವತ್ತಖಳನ್ನನ  

ಠ್ಾ ದeÉÆತೆಗೇ ವಿ.ವಿ.ಗ್ಗ ಷಲಿ್ಲ ಷಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು 

೬) ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ  ಠ್ಾ ¥ÀÄಷತ ಔಖಳನ್ನನ  ರಿಶಿವಲ್ಲಷಲು ವಿಶಮತ್ಛಞ ರಾದ 

ಡಾ.ಕೆ.ವೆ.ನರಾಮಣಸ್ವವ ಮಿ   ಭತುತ  ಡಾ.ಎೆಂ.ಎಸ಄.ಆಶದೇವಿಮಯ 

ನೆಯವುಡೆಮಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು 

೭) ರ ತ್ತ ಆವಮಕ್ಕಕ  ೪ಠ್ಾ ಖಳನ್ನನ  ಆಯ್ಕಕ ರ್ಮಡುವುದ್ದ, ಮೇದಲ್ಲಗ್ಗ 

ಆವಮ ಷವ ರೂನ್ನನ  ತ್ತಳಿಸುವುದ್ದ. ಮೂರು ಠ್ಾ ಖಳ ನಂತ್ಯ ಒದ್ದ 

ಠ್ಾ ವೇೆಂದನ್ನನ  ನವಡುವುದ್ದ. 

ರ ತ್ತಠ್ಾ ಕ್ಕಕ ರಾ±Àðನಖರ ೆಂಥಸೂಚಿಮನ್ನನ ನವಡ್ಬೇಕು. 

೮) ಐಚಿಿ ಔ ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ ಯಙನೆಮನ್ನನ  ರಾ.ಶಿ.ನವ. ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ  ಯಙನ 

ತ್ಛಞ ಷಮಿತ್ತ ರೂಪಿಸಿರು ಠ್ಾ ಔರ ಭನ್ನನ  ಆಧರಿಸಿ ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಖಳನ್ನನ  

ರೂಪಿಸುವುದ್ದ.  

 

೯) ಮುಔತ  ಆಯ್ಕಕ  ಔನನ ಡ್ ವಿಶಮತ್ತರ ಕೆಖಳಿಗ್ಗ ಸೂಚಿಸಿರು ಔನನ ಡ್ರಂಖ 

ಭೂಮಿ ಭತುತ  ರ ಯವಖ ಸಅಗು ಔನನ ಡ್ದ ಆತ್ಮ ಙರಿತೆರ ಖಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಮುೆಂದೆ 

ಭತ್ತ ಷಿ್ಟ  ವಿಶಮಖಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸುವುದೆೆಂದ್ದ ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಖಳು 

ಯಙನೆಯಾದ್ಯಖ ಎಲಿಾ  ಅಧ್ಯಾ ಔರುಖಳಿಗ್ಗ ಒರಿಯಂಟೇಶ£ï ನಡೆಸುವುದ್ದ 

ಎೆಂದ್ದ ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು. 

 



 

 

ಅಡ್ಔಖಳು:- 

೧) ಬಿ.ಒ.ಎಸ಄. ಷದಷಾ ಯಸಅಛರಾತ್ತ 

೨) ಸಂಪಾದಔಯಷಮಿತ್ತಖಳವಿಯ 

೩) ೨೦೨೨-೨೩ಯಸ್ವಲ್ಲನಠ್ಾ ಖಳವಿಯಣಾ 

೪) ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ರ್ಮದರಿಔನನ ಡ್ಠ್ಾ ಔರ ಭದಟಿ್ಟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021-22,2022-23,2023-24 gÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 
 

1) qÁ. f. ¥Àæ±ÁAvÀ £ÁAiÀÄPÀ ---CzsÀåPÀëgÀÄ 

2)qÁ.r.PÉ.£ÀlgÁdÄ-------------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

3) qÁ.JZï.PÉ. ªÀÄ¼À°UËqÀ --------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

4)qÁ.PÉ.©.¯ÉÆÃPÉÃ±ÀégÀ¥Àà-----------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

5)¥ÉÆæ. ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ------------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

6)qÁ. ¸ÀÄªÀtð ¸ÀAUÀtÚ  ºÀÄqÉÃzï---¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

    7)qÁ. J¸ï.J¯ï. ªÀÄAdÄ£Áxï-----¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

8)qÁ. gÁd eÉ ------------- ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

9)qÁ.J¸ï.ªÀÄ£ÉÆÃ£ÀätÂ --------- ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

10) qÁ. PÉ.ªÉÊ.£ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä --¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

11) qÁ. ©.J£ï.¥ÀÆtÂðªÀiÁ -----¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

12) qÁ.JA.J¸ï.D±ÁzÉÃ«------«±ÉÃµÀ DºÁé¤vÀgÀÄ.  

13) qÁ.°AUÀgÁdAiÀÄå  ----«±ÉÃµÀ DºÁé¤vÀgÀÄ. 

 

 

 

 



 

 

2022-23£ÉÃ ¸Á°£À J£ï.E.¦ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ 

 
1.  ©.J. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 

PÀ¯Á ¸ËgÀ s̈À 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. C±ÀévÀÜªÀÄä PÉ 
2 ±ÉÊ®eÁ J.J£ï 
3 gÀAUÀ¸Áé«Ä ºÉZï.n. 

 
 

2.  ©.J¹ì. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
«eÁÕ£À ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. ±ÁAvÀgÁdÄ 
2 qÁ. §¸ÀªÀgÁdÄ PÉ.©. 
3 ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt 

 
 

3.  ©.JPÁA. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
ªÁtÂdå ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. jªÀiÁeï ¥ÁµÀ 
2 qÁ. gÀªÉÄÃ±ï JA. 
3 qÁ. ¸ÀÄ¨sÁµï gÁdªÀiÁ£É 

 
 

4.  ©.©.J. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¤ªÀðºÀuÁ ¸ËgÀ s̈À 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 Dgï, ªÀ¸ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï 
2 ¨sÁUÀå®Qëöä 
3 qÁ.¥ÀÆtÂðªÀÄ J¸ï. 

 
 

5.  ©.¹.J. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
UÀtPÀ ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 GªÉÄÃ±ï ºÉZï.f 
2 ¸ËªÀÄå J¸ï. 
3 UÁAiÀÄwæ J¸ï.f. 

 
 

6.  ©.J¹ì(¥Áåmï) ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
«£Áå¸À ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå 
2 bÁAiÀÄzÉÃ« J£ï 
3 ¥ÁvÀAiÀÄå 

 
 

7.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï - A5 

- 1 qÁ. ¸ÀwÃ±ï 
2 ¨sÁUÀå J.J£ï 
3 qÁ. £ÀA¢¤ J£ï. 

 
 

8.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A6 

- 1 qÁ. ²Ã®ªÀAvÀ 
¸ÀAfÃªïPÀÄªÀiÁgï 

2 qÁ. J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
3 qÁ.gÀÆ¥À J¸ï. 

 
 

9.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A7 

- 1 qÁ. ¸ÀwÃ±ï 
2 ¨sÁUÀå J.J£ï 
3 qÁ. £ÀA¢¤ J£ï. 



 
 

10.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A8 

- 1 qÁ. ²Ã®ªÀAvÀ ¸ÀAfÃªïPÀÄªÀiÁgï  

2 qÁ. J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
3 qÁ.gÀÆ¥À J¸ï. 

 
 

11.  ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ : ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
£Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 

 
ಔನನ ಡ್ದಆತ್ಮ ಙರಿತೆರ ಖ¼ÀÄ 
ಔನನ ಡ್ ರಂಖಭೂಮಿಭತುತ  ರ ಯವಖ 

- qÁ.£ÀlgÁd r.PÉ.  
qÁ.J¸ï.J¯ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
qÁ.gÁd eÉ 
qÁ.¥Àæ«ÄÃ¼À 
®vÁzÉÃ« n 
zÁPÁë¬ÄtÂ 
 
 

 

 
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020gÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2020gÀ ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2021 jAzÀ 

eÁjUÉ vÀA¢zÉ.PÀ£ÁðlPÀªÀÅ EzÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÉÆzÀ® gÁdå J£ÀÄßªÀ 

ºÉUÀÎ½PÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. 

ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄÄ ºÀ®ªÀÅ ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. 

§zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ eÁUÀwPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ 

C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ²PÀët ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ EzÀgÀ ªÀÄÆ® GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. 

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ²PÀëtPÀæªÀÄQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ ²PÀët ¤Ãw EzÁVzÉ.«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀzÀÈqsÀ ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÁV gÀÆ¦¸ÀÄªÀ 

D±ÀAiÀÄ E°èzÉ.PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ°vÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ   ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ°è ªÀÄºÀvÀé ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

F vÀ£ÀPÀzÀ ªÀVÃðPÀÈvÀ ²PÀët PÀæªÀÄzÀ eÁUÀzÀ°è ‘M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ’ (Inclusive) 

«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸À¯ÁVzÉ.CAzÀgÉ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁVzÀÝ ²PÀët 

²¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ FUÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À, ªÁtÂdå, ±ÀÄzÀÞ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 



ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄF ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ°è 

MAzÉÃ «±Á® ©üwÛAiÀÄ°è PÁtÂ¹PÉÆArªÉ.EzÀÄ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ ªÀÄÄRå 

D±ÀAiÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ «²³ÀÖªÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ.CèzÉ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ°è 

§ºÀÄ s̈Á¶PÀvÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄªÀ §UÉUÀÆ ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄªÀ «zsÁ£ÀªÀÇ DVzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ²PÀët 

ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄ®Ä J®è §UÉAiÀÄ 

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄßªÀÄÄPÀÛªÁVj¸À¯ÁVzÉ.»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²PÀëtzÀ ¥Àæw 

ºÀAvÀzÀ®Æè ºÉÆgÀ§gÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ 

¸ÀévÀAvÀæ ºÁUÀÆ ¥ÀÆtð PÉÆÃ¸ïð DVgÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. 

F J®è D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉÆ½¸À®Ä G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, 

«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ, CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiËåªÀiÁ¥À£À «³ÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄ, CªÀPÁ±À¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ 

¸ÁéUÀvÁºÀðªÁVzÉ. 

eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DyðPÀ ¤ÃwUÀ½AzÁV zÉÃ²AiÀÄ ¨sÁ³ÉUÀ¼ÀÄ 

»£ÀßqÉ C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß C£Àå 

¨sÁ³ÉUÀ¼À CwAiÀiÁzÀ CªÀA§£É¬ÄAzÀ vÀ¦à¹ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¨sÁ³ÉUÀ¼À ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ 

ªÀÄÆ®PÀ PÀ°¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀPÉÌ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 

PÀ¯É, «eÁÕ£À, ªÁtÂdå ªÀiÁ£À«PÀ, ²PÀët, PÁ£ÀÆ£ÀÄ DAiÀiÁ eÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼À°è 

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ eÁÕ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ³ÉÖÃ DAiÀiÁ PÉëÃvÀæzÀ eÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼À 

eÁÕ£ÀªÀÅ¸ÁPÁëvÁÌgÀUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¨sÁ³É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è 

ªÀÄ£ÀÄ³Àå GvÀÛªÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁV §zÀÄPÀÄ, CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁ³É ªÀÄvÀÄÛ 

¸Á»vÀå gÀÆ¦¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁ³É PÉÃªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄªÁVgÀzÉÃ CzÉÆAzÀÄ 

¸ÀA¸ÀÌøwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.  



©.J., ©.J¸ï.¹., ©.PÁA., ©©J, ©©JA, ©¹J, ¨sÁ³Á «eÁÕ£À 

ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèªÀiÁ PÉÆÃ¸ÀÄðUÀ¼À ªÉÆzÀ® £Á®ÄÌ 

¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À°è ¨sÁ³É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄªÁUÀ «³ÀAiÀiÁzsÁjvÀ 

¥ÀoÀåUÀ½UÉ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. DAiÀiÁ PÉÆÃ¸ÀÄðUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀoÀå 

¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀÄªÁUÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèªÀ ¸Á»vÀåzÀ J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 

UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ: 

ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ D±ÀAiÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ, 

LaÒPÀ, ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß 

gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. 

PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ ««zsÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ F vÀ£ÀPÀ CxÀð¥ÀÆtðªÁzÀ ºÁUÀÆ 

ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄvÁÛ §A¢ªÉ. ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®UÀÄtªÁzÀ 

¤vÀå£ÀÆvÀ£ÀvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸À¯ÁVzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ 

PÉªÀÅ «±Àé«zÁåAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀàlÄÖ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁVgÀÄªÀ ‘«³ÀAiÀiÁzsÁjvÀ 

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ’ (Theme Based)ªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ 

¥sÀ°vÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ²PÀëtªÀÅ 

«zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÁµÁ PË±À®å, ¸Á»vÀåzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£É, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À 

«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À CjªÀÅ, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß 

PÀnÖPÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ°è AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß 

«µÀAiÀiÁzsÁjvÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Á¢ü¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 



GzÁºÀgÀuÉUÉ ‘£ÁqÀÄ-£ÀÄr-aAvÀ£É’, ‘¸ÁªÀÄgÀ¸Àå’, ‘¥Àj¸ÀgÀ’, ‘eÁUÀwÃPÀgÀt’ 

ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ «zÁåyðUÀ¼À°è GzÉÝÃ²vÀ ¥sÀ°vÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 

 

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À. 

  C.  1. ©.J-PÀ¯Á ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

2. ©.J¹ì-«eÁÕ£À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

3. ©.PÁA-ªÁtÂdå ¸ËgÀ s̈À 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

4. ©.©.J- ¤ªÀðºÀuÁ ¸ËgÀ s̈À 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

5. ©.¹.J-UÀtPÀ ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

6. ©.J¹ì(¥sÁåqï)-«£Áå¸À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

7 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-5 

8 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-6 

9 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-7 

10 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-8 

11  ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgïªÀÄÄPÀÛDAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ 

 

§. ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ. 

 1.  PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ 

2. PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 

 

 



 

 

 

Course Articulation Matrix: Mapping of Course Outcomes (COs) with Program Outcomes 

(POs 1-12) 

Course Outcomes (COs) / 

Program Outcomes (POs) 

1 
©.J 

2 
©.J¹ì 

3 
©.PÁA 

4 
©.©.J 
©.©.JA 

5 
©.¹.J 

6 
©.J¹ì(¥sÁåqï) 

 

7 
LaÒPÀ 
PÀ£ÀßqÀ 

8 
PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀ

jUÉ PÀ£ÀßqÀ 

9 
ªÀÄÄPÀÛ 
DAiÉÄÌ 
PÀ£ÀßqÀ 

10 11 12 

1 ««zsÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, 
¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¸Á»vÀå ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼À 
CjªÀÅ 
ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

  

 

               

2. ««zsÀ ¸Á»vÀå 
¥ÀæPÁgÀUÀ¼À gÀÆ¥À-
¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À §UÉUÉ 
w¼ÀÄªÀ½PÉ 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. 

 

                

3. s̈ÁµÉ-¸Á»vÀåzÀ 
²æÃªÀÄAwPÉAiÀÄ 
eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ 
ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄÆr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

                 

4. ¸Á»vÀå ªÀÄÆ®PÀ 
¸ÀªÀiÁeÉÆÃ, 
zsÁ«ÄðPÀ, 
gÁdQÃAiÀÄ, 
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ 
w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 

                 



ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

5. ªÉÊZÁjPÀ- 
ªÉÊeÁÕ¤PÀ 
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                   

6. s̈ÁµÁ PË±À®åªÀ£ÀÄß 
¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                 

7. ¸Á»vÀåzÀ NzÀÄ, 
w¼ÀÄªÀ½PÉ ºÁUÀÆ 
§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÀÆrü¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                

8. £ÁqÀÄ-£ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß 
PÀÄjvÀ CjªÀ£ÀÄß 
ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                 

9. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À 
«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À CjªÀÅ 

 

                  

10. ¸ÁªÀiÁfPÀ 
ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ 
CjªÀÅ. 

                 

11. ¸ÀzÀÈqsÀ ¨Ë¢ÞPÀ 
ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðt. 

 

                 

 
 



 
DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ ¸É«Ä¸ÀÖgï PÉÆ£ÉAiÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£ÀzÀ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀiÁzÀj: 

F ¸À«ÄwAiÀÄÄ DAvÀjPÀ (¹LE)ºÁUÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï PÉÆ£ÉAiÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉë (J¸ï 
EE)UÀ¼À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀÄjvÀAvÉ F PÉ¼ÀV£À ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä §AiÀÄ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀoÀå ZËPÀlÄÖ 
¸À«Äw  ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ DAvÀjPÀ (¹LE) ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ ±ÉÃ.40 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 
¸É«Ä¸ÀÖgï PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ (J¸ïEE)±ÉÃ.60CAPÀUÀ¼À ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß F PÉ¼ÀV£À 
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹ ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 

PÀæ.¸ÀA. ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ 
 DAvÀjPÀ ¤gÀAvÀgÀ  ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À (¹LE)  
1 ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À(¹¹E) 20 
2 DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ 20 
 MlÄÖ ¹LE( 1+2) 40 
3 ¸É«Ä¸ÀÖgï CAvÀåzÀ ¥ÀjÃPÉë ( J¸ïEE) 60 
 MlÄÖ ( ¹LE ªÀÄvÀÄÛ JJ¸ïEE)= 100 

 
1) DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ( ¹¹E) : 
F «zsÁ£ÀPÉÌ 20 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ vÀgÀUÀwAiÉÆ¼ÀV£À «zÁåyðAiÀÄ ¸ÀQæAiÀÄ 

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ(05)«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt(05)ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀvÀ C¸ÉÊ£ïªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ( UÀÈºÀ ¤AiÉÆÃfvÀ) 
(05) ºÁUÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ZÀZÉð (05) CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß 
gÀÆ¦¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

2) DAvÀjPÀ  ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ (LJn):  
F ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï CªÀ¢üUÉ JgÀqÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¥Àæw 

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß  25+ 25 CAPÀUÀ½UÉ K¥Àðr¹  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 10+ 10 CAPÀUÀ½UÉ 
¸À«ÄÃPÀj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ  DAvÀjPÀ 
¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸À§ºÀÄzÀÄ. 

3) ¸É«Ä¸ÀÖgï CAvÀåzÀ ¥ÀjÃPÉë (J¸ïEE): 
F «zsÁ£ÀªÀÅ 60 CAPÀUÀ¼À °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ 

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ¥ÀjÃPÁë ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ£ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ  
¥ÀjÃPÁë CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðAiÀÄÄ ¥Àj¥ÀÆtðUÉÆ½¸À¨ÉÃPÀÄ.°TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ 2 UÀAmÉ 30 
¤«ÄµÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 
 
 
 



C. ¨sÁµÁ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåZËPÀlÄÖ:  

1) ©.J-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå. ---PÀ¯Á ¸ËgÀ¨sÀ-3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 

ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

PÀÈ¶ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

QæÃqÉ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 
 

PÁAiÀÄPÀ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

§qÀvÀ£À 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

PÁ® 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

2) ©.J¹ì-PÀ£ÀßqÀ s̈ÁµÁ ¥ÀoÀå.-«eÁÕ£À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04 (MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¥ÀæªÁ¸À 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

«ZÁgÀPÁæAw 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

zÀªÀÄ¤vÀ¯ÉÆÃPÀ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸À»µÀÄÚvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

²æÃ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ 
§zÀÄPÀÄ 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

3) ©.PÁA-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå.–ªÁtÂdå ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

ªÀÄ£ÀgÀAd£Á 
ªÀiÁzsÀåªÀÄ 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

°AUÀ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

PÀqÀ®Ä 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀºÀ¨Á¼Éé 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÁªÀÅ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 
 
 



4) ©.©.J-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå.  -¤ªÀðºÀuÁ ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

¸ÀªÀiÁd 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ªÉÊZÁjPÀvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

fÃªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯É 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

AiÀÄÄzÀÞ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

±ÁAw 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

 

5) ©.¹.J-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå. -UÀtPÀ ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

zÉÊ£ÀA¢£À ®AiÀÄ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ËºÁzÀð 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÁévÀAvÀæöå 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

£ÁUÀjPÀvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

C©üªÀÈ¢Þ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

PÀgÀÄuÉ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

6) ©.J¹ì(FAD)-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå. -«£Áå¸À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

C©üªÀÈ¢Þ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ºÀ¹ªÀÅ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

±ÉÊ° 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

PÉÊªÀÄUÀÎ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

C»A¸É 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ªÁ¸ÀÄÛ²®à 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 
 
 
 



§. ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉAiÀÄPÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ZËPÀlÄÖ (OE) 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ¸É«Ä¸ÀÖgï 
(PÉærmï 03) OE-3 

PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀäZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 
(PÉærmï 03) OE-4 

PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ s̈ÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 

 

PÀ.LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå «£Áå¸À 
3 ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼ÀÄ 

 
 
 
 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 
 

 

 
A-5 

¥ÀwæPÉ-5 
 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀåPÁªÀå «ÄÃªÀiÁA¸É 
(PÉærmï 03) 

 
A-6 

¥ÀwæPÉ-6 
 

PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå «ÄÃªÀiÁA¸ÉAiÀÄ DzsÀÄ¤PÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ 
(PÉærmï 03) 

 
 
 
£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 
 

 

A-7 
¥ÀwæPÉ-7 

 
 

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀÄ±Éð 
(PÉærmï 03) 

A-8 
¥ÀwæPÉ-8 

eÁ£À¥ÀzÀ, ªÀÄ»¼Á ¸Á»vÀå 
(PÉærmï 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಬಿ.ಎ. ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಔ£Àßಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

 
¥Àj«r ©.J 3£É ¸É«Ä¸ÀÖgï  
1 gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ  

D±ÀAiÀÄ-¥ÁAZÀd£Àå-PÀÄªÉA¥ÀÄ  

1.1. «±Àé s̈ÁgÀwUÉ PÀ£ÀßqÀzÁgÀw-ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt«  

1.2. §°zÁ£À - PÀÄªÉA¥ÀÄ  

1.3. ªÀÄwÃAiÀÄªÁ¢ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼ÀÄ - qÁ.gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ 

 NzÀÄ ¥ÀoÀå-gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ ¥ÀjPÀ®à£É - PÉ®ªÀÅ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - r.Dgï.£ÁUÀgÁeï  

2. PÀÈ¶ 

D±ÀAiÀÄ-E§âgÀÄ gÉÊvÀgÀÄ-¸ÀÄ.gÀA.JPÀÄÌAr  

2.1. E¼ÉAiÀiÁAqÀ UÀÄrªÀiÁgÀ£À gÀUÀ¼É- ºÀjºÀgÀ 

 2.2. ¸ÀºÀd PÀÈ¶ -¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é  

2.3. ¸ÀÄVÎAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ -qÁ.©.J£ï.UÀzÀÝVªÀÄoÀ  

NzÀÄ ¥ÀoÀå-ªÀÄtÄÚ ¸ÉÃjvÀÄ ©Ãd- CªÀÄgÉÃ±À £ÀÄUÀÄqÉÆÃtÂ  

3. Dl  

D±ÀAiÀÄ-eÉÆÃPÁ° DqÉÆÃt §¤ßgÉÆÃ- f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà 

 3.1. zÀÆåvÀzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ -PÀÄªÀiÁgÀªÁå¸ 

3.2. «ÄÃAiÀÄÄªÀ Dl -qÁ.JZï.£ÁUÀªÉÃtÂ  

3.3. ¨sÀÄªÀ£ÉzÀ ¨ÉqÀV¤AzÀ (DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ) -qÁ.PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä 

 NzÀÄ ¥ÀoÀå-PÀgÀrAiÀÄ PÀÄtÂvÀ -zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ  

4.¸ÀAQÃtð 

 D±ÀAiÀÄ-¥Àj¸ÀgÀ-¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï (DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ)  

4.1. PÉÆÃPÉÆÃ PÉÆÃ®-D²¸ï £ÀA¢  

4.2. ªÉÄÃjPÀÆåj -qÁ.£ÉÃ«ÄZÀAzÀæ  

4.3. MxÉ¯ÉÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀªÀÄw -®QäÃ¥Àw PÉÆÃ¯ÁgÀ 

 NzÀÄ ¥ÀoÀå - ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ -¸ÁªÀiÁfPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ - qÁ. JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå 

 

 
 
 
 
 
 



 
¥Àj«r  ©.J.4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 

1. PÁAiÀÄPÀ  

D±ÀAiÀÄ- £ÉÃV®AiÉÆÃV -PÀÄªÉA¥ÀÄ  

1.1. DAiÀÄÝ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ- CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå ,§¸ÀªÀtÚ ,C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ  

1.2. ªÀÄAdªÀÄä eÉÆÃUÀÄw -DvÀäZÀjvÉæ(DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ) 

1.3. zÀÄrªÉÄAiÀÄ ®PÀët - ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ aAvÀ£É -¨É¯ï ºÀÄPÀÄì (ªÀÄÆ®)-qÁ.²æÃªÀÄw -C£ÀÄªÁzÀ  

NzÀÄ ¥ÀoÀå -§¼ÉUÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå -PÉ.J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä  

2. §qÀvÀ£À  

D±ÀAiÀÄ- fÃvÀ-¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ (DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ)  

2.1. £Á£ÀÄ §qÀªÀ -zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ  

2.2. PÀvÀÛ®£ÀÄ wæ±ÀÆ® »rzÀ PÀxÉ - PÀÄA. «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà  

2.3. §qÀvÀ£À - ªÀÄfzï gÉºÀªÀiÁ£ï (ªÀÄÆ®) PÉ. «. CPÀëgÀ (C£ÀÄªÁzÀ)  

NzÀÄ ¥ÀoÀå-ºÀ¼ÉÃZÀrØ -¦. ®APÉÃ±ï  

3. PÁ®  

D±ÀAiÀÄ - PÁ® ¤®ÄèªÀÅ¢®è- ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt« 

3.1. ¨sÀÆvÀ-UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ CrUÀ  

3.2. PÁAiÉÆÃDl- dAiÀÄAvï PÁ¬ÄÌtÂ  

3.3. PÁ®PÉÌ VÃvÉ -d.£À.vÉÃd¹é(C£ÀÄ)  

 NzÀÄ ¥ÀoÀå-ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ- C.gÁ.«ÄvÀæ  

4. ¸ÀAQÃtð  

D±ÀAiÀÄ- zÉÆÃ¸É ªÀÄvÀÄÛ «eÁÐ£À-©.Dgï,®PÀëtgÁªï 

4.1. ZÀAqÀ±Á¸À£À - ¨É¼ÀPÉgÉ eÁ£ÀPÀªÀÄä  

4.2. £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀÄ°ºÀA¢AiÀÄ ºÉÆÃgÁl -PÉqÀA¨Ár dvÀÛ¥Àà gÉÊ  

4.3. ErèAiÀÄ EwºÁ¸À -¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ PÀÈµÀÚ¨sÀlÖ  

 NzÀÄ ¥ÀoÀå - ¨sÀÆ £ÁåAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ - CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ 

 

 

 

 

 

 



 

  ಬಿ.ಎಸೆಿ . ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಔನನ ಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ 

ಗಟ್ಔ I 

ಆವಮ : ರ್ಮನವಿವಮತೆ 

1. ಔಪ್ಪ  ಅಯಬಟಿ್ ನ ಶಷನ (ಬಾದ್ಯಮಿ ಶಷನ – ಕರ .ವ. 700) 

2. ದೇಯ ಹೆಣ – ಕುೆಂ. ವಿವಯಬದರ   

3. ನೆಲೆ ನ್ ಮಂಡೇಲ – ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗೀ  

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಅಷ ೃವಾ ತೆ ಎೆಂದರೆ ಣೀಭೇದದ ಮುತ್ನತ ತ್ – ದೇನೂರು 

ಭಸಅದೇ ಎದೆಗ್ಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷಯ, ಅಭಿನ ರ ಕಾವನ 

ಗಟ್ಔ II 

ಆವಮ : ರ ವಾಷ 

1. ರ್ಗೆಂಧವಜಿಮಯ ಯೂರವಪ್ ಕರು ರ ವಾಷ – ಡಿ.ಎಸ಄. ನಖಭೂಶಣ, ರ ಕಾವನ: 

ಎೆಂ. ಮೂನಸ್ವವ ಮಿ ಅೆಂಡ್ ಷನೆ್ . 

2. ಮೂಔವಾಗಿದೆ ರ್ಮತು – ನನನ ಳಗಿನ ಸಅಡು ಕ್ಕಾ ಬಾ - ಜಿ.ಎನ್. ಮೇವಸನ್ 

3. ಹೆಮಿೀಟೇಜ್ ಮೂಾ ಸಿಮ – ಡಾ. ಲತ್ನ ಗುತ್ತತ , ಯಶಾ  ಎೆಂದರೆ ಯಶಾ , ಷನ  ಬುಕ್ ಹೌಸ಄ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಪಂಪಾಯಾತೆರ  – ವಿ. ಸಿವತ್ನರಾಭಮಾ , ಚಿೆಂತ್ನ ಚಿತ್ನತ ಯ ರ ಕಾವನ 

ಗಟ್ಔ III 

ಆವಮ : ವಿಚಾಯಕಾರ ೆಂತ್ತ 

1. ಜಾತ್ತ ವಿನವ – ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕ ರ್ ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ರಾಹು, ಜಾತ್ತ ಾ ಸೆಥ , 

ಸುಮಧ ರ ಕಾವನ ಔಲಬುಗಿೀ 

2. ಾ ಕತ  ಬಳೆದರೆ ರ್ಮತ್ರ  – ಶಿರಾಭ ಕಾರಾೆಂತ್ 

3. ಸಯಕೆಖಳು (ರ ಬಂಧ) – ಎ.ಎನ್. ಮೂತ್ತೀರಾವ್ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  :ವಾಲ್ಲಮ ಕ ತೂಔಡಿಸಿದ್ಯಖ – ಗೌರಿವವ ಕಾಯಿಕ ಣಿ, ಷಭಖರ  ಸ್ವಸಆತ್ಾ  ಸಂಪುಟ್ 

– 10 

ಗಟ್ಔ IV 

ಆವಮ : ಸಂಕವಣೀ 

1. ಷವಾಲನ್ನನ  ಎದ್ದರಿಸು ಚಲ – ಜಿ. ಟ್ಟ. ನರಾಮಣ ರಾವ್, ಅತ್ತರ  ಬುಕ್ ಸೆೆಂಟ್ರ್, 

ಮಂಖಳೂರು 

2. ಮಂಖಳನ ಅೆಂಖಳಕೆಕ  ಭಾಯತ್ದ ಬಾ  ರ ವವ – ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುರ ಸ್ವದ್, 

ಔನೀಟ್ಔ ವಿಜಾಞ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಞ ನ ದವೀನ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ 

3. ಗ್ಗಲ್ಲಲ್ಲಯವ ನಟ್ಔ ೆಂದ್ದ ಭಾಖ- ಬರ ಕಿ ನ  ನಟ್ಔ. ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ರಾಭಚಂದರ  

ಮೂತ್ತೀ ಭತುತ  ಜೆ. ಆರ್. ಲಕ್ಷಮ ಣರಾವ್ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಆಕಾವವಾಣಿ – ರ .ಸಂ. ಪ್ರರ . ಎಲ್.ಎಸ಄. ಶೇಶಗಿರಿ ರಾವ್, 

ಸ್ವವ ತಂತ್ರರ ಾ ವತ್ತ ಯ ಔನನ ಡ್ ಸ್ವಸಆತ್ಾ  ಭತುತ  ಸಂಷಕ ೃತ್ತ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ. 



 

 

 

ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ 

ಗಟ್ಔ I 

ಆವಮ : ದಭನತ್ ಲವಔ 

1. ಪ್ಪೆಂಟ್ಮಾ ನ ಅೆಂಗಿ – ಕೆ. ವಿ. ತ್ತರುಭಲೇಶ್ 

2. ಹೆಣದ ಫಟಿೆ  – ಪ್ಪರ ವಮ್ ಚಂದಯ ಔತೆಖಳು, ಸಂ: ರಾಧ್ಯಕೃಶಣ , ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ಶ. 

ಬಾಲುರಾವ್ 

3. ಏಔಲಾ  ನಟ್ಔ (ದೃವಾ  3 ರಿೆಂದ 8) – ಸಿದಧ ಲ್ಲೆಂಖಮಾ  

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಫದ್ದಔಲು ಇಚಿಿ ಸುತೆತ ವನೆ ಸ್ವವ ಭಿರ್ಮನದಿೆಂದ – ನನ್ನ ಅನಲಿ  

..ಅಳು.., ರ ಖತ್ತ ರ್ಗರ ಫಿಕೆ್ , ಬೆಂಖಳೂರು, ತ್ಮಿಳು ಮೂಲ- ಲ್ಲವಿೆಂಗ್ ಸೆಮ ೈಲ್ ವಿದ್ಯಾ , 

ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ಡಾ. ತ್ಮಿಳು ಸೆಲ್ಲವ . 

ಗಟ್ಔ II 

ಆವಮ : ಷಸಆಷ್ಟಣ ತೆ 

1. ಬಿದಿರು ನನರಿಖಲಿದಳು, ತ್ತ್ವ ದ –ಶಿಶುನಳ ಶರಿವಪ 

2. ಧಭೀ ಭತುತ  ಸ್ವರ್ಮಜಿಔ ಛವಾಬಾಧ ರಿ – ಜಿ ಎಸ಄ ಶಿರುದರ   

3. ಶ ವಿಮೇವಙನೆಮ ಷ ವೀ – ಛಯಂತ್ ಕಾಯಿಕ ಣಿ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಭಾಯತ್ ಕ್ಕಕ ಟ್ದಲಿ್ಲ  ಧಭೀ ಸೌಸಅದೀ – ಭಸಅತ್ಮ  ರ್ಗೆಂಧ 

ಗಟ್ಔ III 

ಆವಮ : ಶಿರ ವಸ್ವರ್ಮನಾ ನ ಫದ್ದಕು 

1. ಮೇಷರಿನ ಮಂಖಭಮ - ರ್ಮಸಿತ  ವೄೆಂಔಟೇಶ್ ಅಮಾ ೆಂರ್ಗರ್ 

2. ಭನೆಯಿೆಂದ ಭನೆಗ್ಗ – ಕೆ. ಎಸ಄. ನಯಸಿೆಂಸಸ್ವವ ಮಿ 

3. ಚಂದರ ಗುತ್ತತ  ಜಾತೆರ ಮಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಕ್ರರ ಮೀ – ಔಡಿದ್ಯಳು ಶಭಣಣ , ಆದವಔ, 

ಅಸನೀಶಿ ರ ಕಾವನ, ಶಿಮೇಖೆ  

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಎತ್ತ ಣ ರ್ಮಭಯ ಎತ್ತ ಣ ಕವಗಿಲೆ – ಡಾ. ಬೈಯಮಂಖಲ ರಾಮಗೌಡ್ 

ಸಿೆಂಧೂರಿ, ಅೆಂಕತ್ ರ ಕಾವನ 

ಗಟ್ಔ IV 

ಆವಮ : ಸಂಕವಣೀ  

1. ಪುರಾಣಖಳಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಮ ರಿಔಲ ನೆ – ಡಾ. ಟ್ಟ. ಆರ್. ಅನಂತ್ರಾಮು, ಔನೀಟ್ಔ 

ವಿಜಾಞ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಞ ನ ದವೀನ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ 

2. ಕಾದಿರಿನ್ನ ಕ್ಕಾ ರಿ – ನೇಮಿಚಂದರ , ಮರಿಕ್ಕಾ ರಿ, ಅೆಂಕತ್ ರ ಕಾವನ 

3. ಛಲ ರ್ಮಲ್ಲನಾ : ಷಭಸೆಾ  ಭತುತ  ರಿಸಅಯ – ಕೆ. ಸಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ , ಔನೀಟ್ಔ 

ವಿಜಾಞ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಞ ನ ದವೀನ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಆಸಅಯದ ಅವಾಷತ  ಔಲ ನೆಖಳು – ಡಾ. ಸುೆಂಧರಾ ಭೂತ್ತ, 

ಅನ್ನದಿನದ ಆರವಖಾ , ಸಂತ್ ರ ಕಾವನ 



 

  ಬಿ.PÁA. ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಔನನ ಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

           ©PÁA ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀoÀå ¥Àj«r 
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¥ÀÄ À̧ÛPÀ ©PÁA ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ¸É«Ä À̧Ögï ¥ÀoÀå ¥Àj«r 

 I. ¹£ÉªÀiÁ- 15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 1.  

2. gÉÆÃ±ÀªÀiÁ£ï –PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä  

3. ¸ÀéUÀðPÉÌ (DPÁ±ÀPÉÌ) ªÀÄÆgÉÃ UÉÃtÄ-zÉÃªÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ 

 4. É̈½îvÉÆgÉ- ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£Áxï  

II. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ -15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ  

1. ªÉ¤¹£À ªÀvÀðPÀ - µÉÃPïì¦AiÀÄgï £ÁlPÀ PÀxÉ ( s̈ÀUÀªÁ£ï) 

 2. ©¢ÝAiÀÄ¨Éâ ªÀÄÄzÀÄQ- ²±ÀÄ£Á¼À µÀjÃ¥sÀ   

3. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÉÄÊzÁ£ÀªÀÇ, QæPÉmï JA§ QæÃqÉAiÀÄÆ- £Á.¢ªÁPÀgÀ  

4. zÀÈwUÉqÀzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ - ±ÉÆÃ s̈ÁgÁªï  

III. °AUÀ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ -13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 1. vÁ¬Ä JA§ ºÉtÄÚ – «£ÀAiÀiÁ MPÀÄÌAzÀ (PÀxÉ) 

 2. ªÀiÁw£À ªÀÄ°è ªÀÄÆPÀf Ó – qÁ.UÁAiÀÄwæÃ £ÁªÀqÀ (ªÀÄ»¼Á ¸ÀAPÀxÀ£À) 

 3. ºÉtÛ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ UÉzÀÝªÀ¼ÀÄ - qÁ.«ÄÃ£ÁQë ¨Á½ (¯ÉÃR£À)  

4. zËæ¥À¢ ¥ÀUÀqÉAiÀiÁrzÀ ¥ÁqÁÝ£À –  

IV. ¸ÀAQÃtð – 13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 1. zÉÃªÀgÀÄUÀ¼À gÁdåzÀ° è- ¨ÉÆÃ¼ÀÄªÁgÀÄ ªÀÄºÀªÀÄäzï PÀÄAk 

 2. §jUÉÆqÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À- PÉ.J¸ï.£ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä  

3. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ-J.PÉ.gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï  



4. UÁzÉUÀ¼À°è £Á¬Ä- ¹A¦.°AUÀtÚ  

 
 
 
           ©PÁA £Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀoÀå ¥Àj«r 
 
 
         1. PÀqÀ®Ä – 15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 
 

1. §AUÁgÀ wÃgÀ- zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ (PÀªÀ£À) 
2. ¸ÀªÀÄÄzÀæVÃvÉUÀ¼ÀÄ– «.PÀÈ.UÉÆÃPÁPï 
3. ªÀÈzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæ -ºÉ«ÄäAUÉéÃ 
4. gÀ£Àß£À UÀzÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ªÉÊ±ÀA¥ÁAiÀÄ£ÀzÀ s̈ÁUÀ  

 
2.     ¸ÀºÀ¨Á¼Éé  -15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ  

1. ºÉÆ¸À¨Á¼ÀÄ £ÀªÀÄä¢zÉ – ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt« 
2. ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ – PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î (PÀxÉ) 
3. eÉÃ£ÀªÀé£À ¸ÀA¸ÁgÀ - ±Á.¨Á®ÄgÁªï 
4. PÁr£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ- J.¹.®PÀëöäuï 

 
          3.     ¸ÁªÀÅ -   13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 
 

1. M§â¤UÉ JµÀÄÖ ¨sÀÆ«Ä ¨ÉÃPÀÄ- °AiÉÆÃ mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï (gÀAUÀ£ÁxÀ gÁªï) 
2. PÉgÉUÉ ºÁgÀ –d£À¥ÀzÀ PÀxÀ£À VÃvÉ 
3. ¸ÁªÉÃ ªÀÄ£ÉUÉ s̈ÀÆµÀt – PÉ.¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt 
4. ¸Á«£À PÁgÀtUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ- J£ÉÌ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀAiÀÄå PÀªÀ£À 

 
       4.¸ÀAQÃtð   - 13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ  

1. ±Á±ÀévÀ CxÀð±Á¸ÀÛç 
2. eÉÊ®Ä- ¨ÁågÀ¸ï ¸ÁAqÀæ¸ï, PÀ£ÀßqÀPÉÌ- f.gÁd±ÉÃRgÀ 
3. PÀgÉÆÃ£Á PÀxÉUÀ¼ÀÄ- ²ªÁ£ÀAzÀ vÀUÀqÀÆgÀÄ  
4. ¹ÃvÁ -  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ಬಿ.©.ಎ. ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ಔೀನನ ಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

 
ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್   .ಬಿ.ಎ  ಔನನ ಡ್ಠ್ಾ ಖಳು 

ಷರ್ಮಛ 

1.  ನಲತೆತ ವಳಯ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಾ  - ಡಾ. ಸಿದದ ಲ್ಲೆಂಖಮಾ  

2. ಪೂಣಾೀಹುತ್ತ - ಸುದೇೆಂದರ  

3. ನಮೂಮ ಯನಮಔರು - ಮಿಜಿೀಅಣಾಣ ರಾಮ 

4. (ಒದ್ದಠ್ಾ )ಸ್ವರ್ಮಜಿಔ ಫದಧ ತೆ-ಗುರುರಾಛ ಔಛೀಗಿ 

 

ವೆಚಾರಿಔತೆ 

1. ಬಖದೆಿವತೆ ಸಅಗೂ ಅರಾಧ ಭತುತ  ಶಿಕೆೆ - ಎನ್.ವೄೆಂಔಟ್ರಾಮ್ 

2. ಯಾ ಕಾಲದ ಶಷತ ರ ವನ್ನ ಹೇಳಿದರೇನ್ನ- ಕುವೄೆಂಪು 

3. ಬೆಂಕಭಳೆ-ಬಾನ್ನಮುಷಾತ ಔ 

4. (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ದೇರುಬೇಡ್, ರ್ಮನವಿವಮತೆಬೇಕು-ಸುದೇೆಂದರ ಭೂಪಾಲಂ 

 

ಜಿವನ ಭತುತ  ಔಲೆ 

1. ಬಿಡುಖಡೆ- ವಿವಣಾಶೆಂತೇವವ ಯ 

2. ಬಳರ್ಗಖನನೆದ್ದದ - ಛನದಗಿವತೆ 

3. ಭಸ್ವಲೆದವಸೆ- ಪು.ತ್ತ.ನ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಮುತುತ ಖಳನ್ನನ  ಆಯ್ದದ  ಕಡ್ಲೇ?- ಶೆಂತ್ಯಷ (ಔತೆ) 

 

ಸಂಕವಣೀ 

1. ಾ ಸಅಯ ಭತುತ  ನೈತ್ತಔತೆ-ಡಾ. ಜಿ.ಎನ್. ಭಲಿ್ಲಕಾಜುೀನ  

2. ಔತೆತ ಆದಳು ಅತೆತ - ಜಾನದ 

3. ವಿಕಕ ಪಿವಡಿಮ ಎೆಂದರೇನ್ನ?-ಯ್ದ.ಬಿ.ನಛ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಅಯಾ  ಖಣೇವ-ಎಚ್.ನಯಸಿೆಂಸಮಾ  

 



 

 

 

 

4ನೇಸೆಮಿಷಿ ರ್  . ಬಿ.©.ಎ.  ಔನನ ಡ್ಠ್ಾ ಖಳು  

ಯ್ದದಧ  
ಆವಮ: ಹುಡುಗಿಗ್ಗ  ಬಿದದ ಕನೆಮ ಔನಸು - ಎಚಿ್ಚ ಸಿವ  (ಔವಿತೆ) 

1. ಯನನ ನ ಖದ್ಯಯ್ದದಧ ದ ಆಮದ ಭಾಖ 

2. ಔನನ ಡಿಖಯ ಔಭೀಔಥೆ ಅಥವಾ ವಿಛಮನಖಯ ರಾಛಾ ದ ನವ, 

ಳಸಂಚುಖಳು(ಆಮದ ಭಾಖ)- ಖಳಖನಥ 

3. ಯಷಾಾ ಯ್ದದಧ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧದಲೇಕನ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ )ಯವಧಭತುತ ಹೆೆಂಖಸು-ಸು.ರಂ.ಎಕುಕ ೆಂಡಿ 

ರಾಷಿ್ಟ ರ ವಮತೆ 

ಆವಮೆಂದ್ದಗೂಡಿಸಅಡು- ಸವಭಶೇಕಯಇರ್ಮರ ಪುಯ 

1. ಐಔಾ ರ್ಗನ - ಜಿ.ಎಸ಄.ಎಸ಄ 

2. ಲವಔನಮಔಯಭಧಾ ದಲಿ್ಲ  - ಎೆಂ.ವಿ. ಇನೆಂದ್ಯಯ 

3. ನರಾಶಿರ ತೆ–ಎಚ್.ವಿ.ಸ್ವವಿತ್ರ ಭಮ  

(ಒದ್ದಠ್ಾ )ಬಖತೆ್ತ ೆಂಗ್ (ಜಿವನಙರಿತೆರ ಮಆಮದ ಭಾಖ) - ಡಾ.ಜಿ.ರಾಭಕೃಶಣ  

ಶೆಂತ್ತ 
ಆವಮ:ಭಸಅತ್ಮ -ಗಂರ್ಗಧಯಚಿತ್ನತ ಲ 

1. ನಲಿ್ಲಮಲಿ್ಲನವರುಬಂತು - ಕೆಷದ್ಯಶಿ 

2. ಲಕೆ ಮ ವವನಜೈಮಿನಭಾಯತ್ದಆಮದ ಭಾಖ 

3. ಗೊಲೆಥಾ -ಗೊವವಿೆಂದಪೈ (ಖಂಡ್ಕಾಾ ಆಮದ ಭಾಖ) 

(ಒದ್ದಠ್ಾ ) 

ಸಂಕವಣೀ 
ಆವಮ 

1. ಹುಲ್ಲನ್ನಡಿಸಿದಗೂಢಾಚಾರಿ- ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಂಡೆಕವಲು 

2. ಸುೆಂದಯಲಾಲಬ ಹುಗುಣಯಯಅಪಿ ಕವಙಳುಳಿ 

3. ಭನ್ನಕುಲದಔತೆ - ವಶಿಔಲಾವಿವಯಮಾ ಸ್ವವ ಮಿ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ )ಖರುಡ್ಗಂಫದದ್ಯಷಮಾ - ಗೊರೂರುರಾಭಸ್ವವ ಮಿಐಮಾ ೆಂರ್ಗರ್ 



 

 
 
 

ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಮೂರುಭತುತ ನಲಕ ನೇಸೆಮಿಷಿ ಔೀನನ ಡ್ಭಾಷಾಠ್ಾ ಔರ ಭ 
 

ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 

ಗಟ್ಔ ದೈನಂದಿನಲಮ

ಛನದ                                                                      ಆಮದ ದಾ ಖಳು

ಊಟ್ದಶಿಸುತ ಭತುತ ಆರವಖಾ ಕಳೆಳ ರ್ಗಲವಭೀ

ನಭಮ ಎಮೄಮ ಗ್ಗರ್ಮತುತ್ತಳಿಯ್ದವುದೇ ಗೊರೂರುರಾಭಸ್ವವ ಮಿಅಮಾ ೆಂರ್ಗರ್

ಒದ್ದಠ್ಾ ನನ್ನಫಡ್ವಿಆತ್ಫಡ್                         ದ ರಾ ಬೇೆಂದೆರ

ಗಟ್ಔ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಾ

ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಾ ದಸಣತೆ                                                    ಕೆ ಎಸ಄ ನಸ್ವರ್ಅಸಭದ್

ನಭಮ ಲವಔದಗಿವತೆ                                                    –ವೆದೇಸಆ

ರ ಜಾರ ಭುತ್ವ ಭತುತ ಮೂರುಮಂಖಖಳು                   ಬಷಖಯಸಳಿಳ ರಾಭಣಣ

ಒದ್ದಠ್ಾ ನನೂನ ರಿಗ್ಗಭನ್ನಶಾ ಯನ್ನನ

ಹುಟಿ್ಟ ಸಿಔಳಿಸಿ ಫಾತ್ತರ್ಮಯಲ್ಲಯಾ

ಗಟ್ಔ ಸೌಸಅದೀ

ನೂರೈರಾಲಿವ                                                      ಪಂ

ಕುಸಿಯ್ದತ್ತತ ರುಸ್ವೆಂಷಕ ೃತ್ತಔನೆಲೆಖಳು ರಂಜಾನ್ದಖೀ

ಅಲಿ್ಲ  ಅನಲ್                                                               - ತ್ತರ ವಣಿ

ಒದ್ದಠ್ಾ ಸ್ವವ ಮಿಸಂಧ್ಯನ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ಸ್ವವ ಮಿ

ಗಟ್ಔ ಸಂಕವಣೀ

1ಸದಿಸರೆಮ-ಷವಿಷಭಮ                                             - ಡಾ. ಸುೆಂಧರಾ ಭೂತ್ತ 

ಷಔಲವೂಸ್ವಮ ರ್ಟೀ                                                          ಟ್ಟ ಜಿ ಶಿರ ವನಧ ಲೇಕನ

 ಕುಲಕುಲ ಎೆಂದ್ದ ನವವಾದ ಕುಲಗೇಡಿಖಳು                  - ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ 



ಒದ್ದಠ್ಾ ನನ್ನ ಹುಡುಖಭತುತ ಕಾಲ                      ರ ತ್ತಭಾನಂದಕುರ್ಮರ್

 

 

 ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ 

 

ಗಟ್ಔ 1 ನಖರಿವಔತೆ 

1 ಮೇಬೈಲ್ ಬನೆನ ವರಿ ಬಂತು!                                       - ಈಯ  ಎೆಂ.ಕಂಫಳಿ 

2 ಲಂಪಿಔೆ  ರವರ್ಮೆಂಙನ                                       - ಕೆ.ಪುಟಿ್ ಸ್ವವ ಮಿ 

3 ಪ್ಪರುವಿನ ನೆಲದಲಿ್ಲ  ಚುನಣೆ                                 - ನೇಮಿಚಂದರ  

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಕಾಡು ಭನ್ನಶಾ ನ ಔರಾರುಖಳು              - ಪೂಣೀಚಂದರ  ತೇಛಸಿವ  

 

ಗಟ್ಔ 2 ಅಭಿವೃದಿಧ  

1 ಅಭಮ  ಗುಡ್ಡ                                                             - ಙ. ಷೀಮಂಖಳ 

 2 ರ್ಮನ ನಮಿೀತ್ ಭಸಅಷಭಸೆಾ ಖಳು                      - ನಗೇವ ಹೆಖಡೆ   

 3  ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕವಸ಄                                                   -  ವೆದೇಸಆ 

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಬೆಂಖಳೂರು ಫಹುರೂಪಿ ನಖಯವಾಗಿ  

     ಬಳೆದ್ದ ನೆಂತ್ ಔಥೆ                                                     - ಸಿ.ಆರ್.ಸಿೆಂಸ 

ಗಟ್ಔ 3 ಔರುಣೆ  

1 ಭಳೆರಾಛನ ಸಅಡು                                                    - ಛನದ ಗಿವತೆ 

2 ಭನ್ನವಿನ ರಾಣಿ                                                         - ಕಡ್ಗಿನ ಗೌಯಭಮ  

3 ಲುಮೄ ಹೊನಲ ತ್ಡೆಖಳು                                         - ಪು.ತ್ತ.ನ 

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ )ಸಅರ್ಗದರೆ ʼರ್ಮರಿಬಿಡಿ                               - ಎೆಂ.ಆರ್. ಔಭಲ 

ಗಟ್ಔ 4 ಸಂಕವಣೀ  

1 ರೆಸಿಪಿ                                                                          ಟ್.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ 

2 ಧ್ಯಯವಾಡ್ದ ಡೆಡ  ದಿನಖಳು                                        ರಾಜೆಂದರ  ಚ್ಚನನ  

3ಯಾರು ಅರಿಮದ ವಿವಯ                                               -ಕುವೄೆಂಪು   

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಸಂಕಾರ ೆಂತ್ತ 

 (ಉಷಾ ಭತುತ  ರುದರ ಯ ಪ್ಪರ ವಭ ರ ಔಯಣ)                        -ಲಂಕೇಶ್ 

 



 

 

                             ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್  ©ಎ ಸೆಿ   ಫಾಾ ಶನ್ ಭತುತ  ಇೆಂಟ್ಟವರಿಮರ್ 

ಗಟ್ಔ : ೧.ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಆವಮ 

1)ಗಿಯಣಿವಿಸ್ವತ ಯನವಡ್ಭಮ  - ಶಿಶುನಳವರಿವಪ 

2)ೆಂದ್ದಗ್ಗಯ್ದಯಂತ್ರ ದ ಔಥೆ - ರ ಭುಶಂಔಯ 

3)ಗುಲಾಬಿಟಾಕವಸ಄  - ವೆದೇಸಆ 

4) ಮೌಸಿಬ ಟಿು ಮೇಲಸಆಡಿದ್ಯತ್ - ವಿ. ಬಿ. ನಖರಾಜ್ (ಒದ್ದಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ : ೨.ಸಸಿವು 

ಆವಮ 

1) ಅನನ ಮಘಞ  - ಔನ - ದ. ರಾ. ಬೇೆಂದೆರ  

2)ಅಔರ ಭಸಂತ್ನನ - ಆಮದ ಭಾಖವಯಣಕುರ್ಮಯಲ್ಲೆಂಬಾಳೆ. ಅನ್ನವಾದ - ದ್ದ. ನೆಂ.ಬಳಖಲ್ಲ 

3)ಜೊವಳದಪಾಳಿ - ಚ್ಚನನ ವಿವಯಔಣವಿ 

4)ಸಸಿವು - ಔನ - ಟ್ಟ. ಮಲಿ  (ಒದ್ದಠ್ಾ )  

ಗಟ್ಔ:೩.ಶೈಲ್ಲ /ವಿನಾ ಷ 

ಆವಮ 

1)ಛಡೆ - ಔನ – ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄.ಶಿರುದರ   

2)ಅಕುಕ  - ಔಥೆ - ವೆದೇಸಆ 

3)ಔನ೯ಟ್ಔಸಂಷಕ ೃತ್ತಭತುತ ವಶಭೂಶಣಖಳಶೈಲ್ಲ - ಲೇಕನ - ಡಾ.ಸಂಧ್ಯಾ ಯವಿ. 

4)ಬಂತುಬಂತುಔರೆೆಂಟುಬಂತು - ರ ಬಂಧ - ಙ. ಸ.ಯಘುನಥ್(ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ:೪ಸಂಕವಣೀಲೇಕನಖಳು 

ಆವಮ 

1) ಕವಟಾಾ ಧತ್ತಯಾದಹುಡುರ್ಗಟ್ದಹುಡುಖ  - ಲೇಕನ  - ಬಾಲಚಂದರ  

4)ನಭಗ್ಗಬೇಕಾದಇೆಂಗಿಿ ವಷ್  - ಕುವೄೆಂಪು  

2)ವತ್ರ್ಮನದಬಾಳ   - ಗುಡಿಸಳಿಳ ನಖರಾಜ್ 



3) ಮೆಸೂರುರುರ್ಮಲು - ವಿ. ಸಿವತ್ನರಾಭಮಾ  (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ನಲಕ ನೇಸೆಮಿಷಿ ಬಿೀಎಸೆಿ ಫಾಾ ಶನ್ ಭತುತ  ಇೆಂಟ್ಟವರಿಮರ್ 

ಗಟ್ಔ : 1 ಕೈಭಖೆ ರಂರೆ 

ಆವಮ 

೧)ಭಖೆ ದಸ್ವಹೇಫ - ಖದಾ  - ಬಾಖಲಡಿದೇರಾಮ 

೨)ಕಂಫಳಿಭಖೆ  - ೆಂದ್ದರಿಙಮ.  ಡಾ.ರಾಛ ದಳವಾಯಿ  

೩)ಕೈಭಖೆಙಳುಳಿ  - ಲೇಕನ - ರ ಷನನ  

೪) ಜಡ್ಯ ದ್ಯಸಿಭಮಾ ನ ಜಿವನ ಭತುತ  ಙನಖಳು – ಔನೀಟ್ಔ ವಯಣ ಔಥಾಮೃತ್  

ಡಾ.ವಿ.ಜಿ.ಪೂಜಾಯ (ಒದ್ದಠ್ಾ )   

ಗಟ್ಔ : 2 ಅಸಆೆಂಸೆ 

ಆವಮ 

೧) ಬುದಧ  -  ಔನ - ದ. ರಾ. ಬೇೆಂದೆರ  

೨)ನಭ೯ಲಧಭ೯ದಿೆಂದಪಾಲ್ಲಸುಧರೆಯಂ - ಛನನ  

೩)ಅೆಂಔ - ಔಥೆ - ಙದ್ದರಂಖ 

೪)ಭಿಕೆು ಔರಿಗ್ಗರಟಿ್ಟ ದ್ಯನರ್ಮಡಿದರ ಸಂಖ - ವಿ. ಹೆಚ್. ಖವಿಸ್ವವ ಮಿ. (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ:3 ವಾಸುತ ಶಿಲ  

ಆವಮ 

೧)ಬೇಲೂರಿನಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಮರು  - ಔನ - ಡಿವಿಜಿ 

೨)ವಾಸುತ ಸಂತುತ ,ಶಿಲ ಸಂತುತ ,ಚಿತ್ರ ಸಂತುತ  -ಲೇಕನ - ಹೆಚ್. ಎನ್. ಗೊವಪಾಲರಾವ್.  

೩)ಕರೆದಗುಹೆಖಳು - ಡಾ. ಶಿರಾಭಕಾರಂತ್ರು 

೪) ವಾಸುತ ಶಿಲ ದ ಇತ್ತಸಅಷ – ಲೇಕನ ಕೆ.ಎಸ಄.ಷದ್ಯನಂದ (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ:4 ಸಂಕವಣೀಲೇಕನಖಳು 

ಆವಮ 

೧)ಬೆಂಖಳೂರಿನಸತ್ತತ ಯಛಪಾನಟೌನಿ ಪ್ – ಸಂ ಅಖರ ಸಅಯ ಕೃಶಣ ಮೂತ್ತೀ 

೨) ಸಣದ ಹುಚಿು  - ಲಾರೆನೆ್  

೩) ಸದಿಸರೆಮದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥೀಖಳ ಸಿಥ ತ್ತಖತ್ತಖಳು - ಕುವೄೆಂಪು 



೪)  ಗುಬಿಬ ವಿವಯಣಣ  – ಆತ್ಮ ಙರಿತೆರ  ಆಮದ ಬಾಖ  (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 
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ತ್ತರ ಕೆ-A-5: ಭಾಯತ್ತವಮಭತುತ ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ 

(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦)(MlÄÖ 39-42 
UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 

 

೧. ಭಾಯತ್ತವಮಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ರಿಙಮ, ಕಾಾ ಕಾಯಣಖಳು : ರ ತ್ತಭೆ, 

ವುಾ ತ್ ತ್ತತ , ಷಹೃದಮ, ಕಾಾ ರ ಯವಛನ 

೨. ರ ಮುಕಅಲಂಕಾರಿಔರು(ಭಾಯತ್ತವಮ):ಬಯತ್, ಭಾಭಸ, ದಂಡಿ, ಆನಂದಧೀನ, 

ವಾಭನ, ಅಭಿನಗುತ , ಕೆೆವಮೆಂದರ , ರಾಛಶೇಕಯ,:  

೩. ರ ಮುಕಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು : ಅಲಂಕಾಯ, ಯಷ, ರಿವತ್ತ, ಧವ ನ, ಓಚಿತ್ಾ , ಕರ ವಕತ  

೪. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ಕಾಾ ಕುರಿತ್ರಿಔಲ ನೆಖಳು, ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ 

೫. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಷಔರು:  ಪಿ್ಪ ವಟವ (ಅನ್ನಔಯಣವಾದ), ರಿಸಿ್ವ ಟ್ಲ್ 

(ಕೆಥಾಸಿೀಸ಄),  

ಲಾೆಂಜಿನಸ಄ (ಭಹೊನನ ತ್ತತ್ತ್ವ ), ಟ್ಟ.ಎಸ಄. ಏಲ್ಲಮರ್ಟ (ಾ ಕತ ತ್ವ ನಯಷನಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್).  

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು: 

೧. ಭಾಯತ್ತವಮಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ತ್ತವ.ನಂ.ಶಿರ ವ.  

೨. ತೌಲನಔಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೩. ಯಸವವೆಸಃ - ಕುವೄೆಂಪು 

೪. ಕಾವಾಾ ಥೀಚಿೆಂತ್ನ - ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   

೫. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ವಿ.ಎೆಂ. ಇನೆಂದ್ಯರ್ 

೬. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ರ ವವ - (ಅನ್ನ) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. (ಮೂಲ : ಸಡ್ನ ನ್)  

೭. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು - ಡಾ.ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೮ ವಿಭರ್ಶೀಮರಿಭಾಷೆ - ಒ.ಎಲ್. ನಖಭೂಶಣಸ್ವವ ಮಿ 

೯. ಪಾರ ಯವಗಿಔವಿಭರ್ಶೀ- ಸಂ : ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ  , ಲಕೆ ಮ ವನರಾಮಣಬರ್ಟ 

೧೦. ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ. ಯಸಭತ್ತ್ರಿವಕೆರೆ 



೧೧. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಾದಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲೆಭಠ್ 

೧೨. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮರ್ಮದರಿಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲ್ಲಭಠ್ 

೧೩ಆಧುನಔಇೆಂಗಿಿ ಷೆಾ ಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ - ಪ್ರರ .ಎಲ್.ಎಸ಄. ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್ 

೧೪. ತ್ಯಖತ್ತಖಳಲಿ್ಲಕುವೄೆಂಪುಬವಧಸಿದಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ.ಎಸ಄.ಎೆಂ. 

ವೃಶಭೇೆಂದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೧೫. ಧವ ನಾ ಲವಔ : ೆಂದ್ದಅಧಾ ಮನ - ಕೆ.ವಿ. ನರಾಮಣ 
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ತ್ತರ ಕೆ- A-6: ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆಮಆಧುನಔರೂಖಳು 

(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦) (MlÄÖ 39-42 
UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 

 

೧. ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ಕಾಾ  ಕುರಿತುಔನನ ಡ್ಲಾಕ್ಷಣಿಔಯಚಿೆಂತ್ನೆಖಳು, 

ಔವಿರಾಛರ್ಮಖೀ, ಕಾವಾಾ ಲವಔನ, ಔನನ ಡ್ಕುಲಯಾನಂದ (ಜಾಮಗೊೆಂಡ್), 

ಕುವೄೆಂಪು ,ತ್ತವನಂಶಿರ ವ., ಎಚ್.ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

. ೨. ಜಾನದಯಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ಜಾನದದಲಿ್ಲಕಾಾ ಶಷತ ರ ಕುರಿತ್ಉಲಿೆ ವಕಖಳು 

೩. ದಲ್ಲತ್ಭತುತ ಬಂಡಾಮರ ಜೆಞ  : ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆಮಅೆಂವಖಳು 

೪. ಭಸಆಳಾಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : 

ಸಿತ ರ ವಸಂವದನೆಖಳಸಆನೆನ ಲೆಮಲಿ್ಲರೂಪಿತ್ಗೊೆಂಡ್ಕಾಾ ತ್ತ್ವ ಖಳು 

೫. ಆಧುನಔಕಾಾ ವಾದಖಳು :  ಅಭಿಜಾತ್ವಾದ, ನಅಭಿಜಾತ್ವಾದ, ಯಭಾ ವಾದ, 

ಆದವೀವಾದ, ಸೌೆಂದಮೀವಾದ, ವಾಷತ ವಾದ, ಸಂಕೇತ್ವಾದ, ರ ತ್ತರ್ಮವಾದ, 

ಅಭಿಾ ಕತ ವಾದ, ಅತ್ತವಾಷತ ವಾದ, ಅಸಿತ ತ್ವ ವಾದ, ನಾ ವಾದ, ನವೇವತ್ತ ಯವಾದ, 

ಔಪು ಸುೆಂದಯವಾದ. 

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು :  

೧. ಭಾಯತ್ತವಮಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ತ್ತವ.ನಂ.ಶಿರ ವ.  

೨. ತೌಲನಔಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೩. ಯಸವವೆಸಃ- ಕುವೄೆಂಪು 

೪. ಕಾವಾಾ ಥೀಚಿೆಂತ್ನ - ಜಿ. ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   



೫. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ವಿ.ಎೆಂ. ಇನೆಂದ್ಯರ್ 

೬. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ರ ವವ - (ಅನ್ನ) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. ( ಮೂಲ: ಸಡ್ನ್) 

೭. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು - ಡಾ. ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೮ವಿಭರ್ಶೀಮರಿಭಾಷೆ - ಒ.ಎಲ್. ನಖಭೂಶಣಸ್ವವ ಮಿ 

೯. ಪಾರ ಯವಗಿಔವಿಭರ್ಶೀ :ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ  , 

ಲಕೆ ಮ ವನರಾಮಣಬರ್ಟ 

೧೦. ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ. ಯಸಭತ್ತ್ರಿವಕೆರೆ 

೧೧. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಾದಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲೆಭಠ್ 

೧೨. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮರ್ಮದರಿಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲ್ಲಭಠ್ 

೧೩, ಆಧುನಔಇೆಂಗಿಿ ಷೆಾ ಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ - ಪ್ರರ .ಎಲ್.ಎಸ಄. ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್  

೧೪. ತ್ಯಖತ್ತಖಳಲಿ್ಲಕುವೄೆಂಪುಬವಧಸಿದಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ.ಎಸ಄.ಎೆಂ. 

ವೃಶಭೇೆಂದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೧೫. ಧವ ನಾ ಲವಔ : ೆಂದ್ದಅಧಾ ಮನ - ಕೆ. ವಿ. ನರಾಮಣ 

೧೬. ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ. ನಟ್ರಾಛಬೂದ್ಯಳ 

೧೭ಸೌೆಂದಮೀಷಮಿವಕೆೆ  - ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   

೧೮. ಛನದಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ವಿವಯಣಣ ದಂಡೆ 

೧೯. ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಎಸ಄.ಎೆಂ.ಸಆರೇಭಠ್ 
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(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦) :  

 
 

  ೧. ಸಂಶವಧನೆ        ರಿಔಲ ನೆ , ಅಥೀ. ಷವ ರೂ, 

ಸಂಶವಧನೆಭತುತ ವಿಭರ್ಶೀಮಅೆಂತ್ಷೆ ೆಂಬಂಧ, ಸ್ವಭಾ ತೆ, ಆಔಯಸ್ವರ್ಮಗಿರ ಖಳು. 

 : ೨. ಕೆೆವತ್ರ ಕಾಮೀಕೆೆವತ್ರ ಕಾಯಾೀಙಯಣೆ, ಾ ಕತ ಖಳು, ರ ಶನ ಳಿಖಳು, 

ನಮೂನೆಖಳುಇತ್ನಾ ದಿ : 

೩. ಸಂಶವಧನಹಂತ್ಖಳು;ಆಔಯಖಳಸಂಖರ ಸ, ಆಔಯಖಳವಿರಿ್ಶವಶಣೆ, 

ಆಔಯಖಳವಾಾ ಖ್ಯಾ ನರ್ಮದರಿಖಳುಸಅಗೂಉಸಅತ್ಮ ಔಷತ್ಾ ಖಳು,       

ಸಂಶವಧಔನಛವಾಬಾದ ರಿಖಳು :  

೪. ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು;ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ- ಅಥೀ, ಷವ ರೂ, ಉದೆದ ವವ, 

ಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು, ವಿಧ್ಯನಖಳು : 

೫. ವಿಭರ್ಶೀಮರ ಕಾಯಖಳು;ಚಾರಿತ್ತರ ಔ, ರೂನಶಠ , ಷರ್ಮಛಶಸಿತ ರ ವಮ, 

ಭನವವೆಜಾಞ ನಔ, ಪಾರ ಯವಗಿಔ, ರಾಙನಔ, ಸುತ ನಶಠ ಭತುತ ಸಿತ ರ ವವಾದಿವಿಭರ್ಶೀ, 

ಳಮುಖಿವಿಭರ್ಶೀ- ಹೊಯಮುಖಿವಿಭರ್ಶೀ 

 

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು : 

೧. ಸಂಶವಧನೆ - ಎೆಂ. ಚಿದ್ಯನಂದಮೂತ್ತೀ – 



೨. ಔನನ ಡ್ಸಂಶವಧನಶಷತ ರ -ಡಾ.ಎೆಂ.ಎೆಂ, ಔಲಬುಗಿೀ 

೩. ಸಂಶವಧನವಿಧ್ಯನ - ಪಿ.ವಿ. ಕುಲಔಣಿೀ, ಸರಿಕೃಶಣ ಬಯಣಾ , ಜಿ. ಷದ್ಯಶಿ 

೪. ಔನನ ಡ್ಸಂಶವಧನರ್ಮಖೀಭತುತ ಇತ್ತಸಅಷ -ಡಾ.ಸಂಖಮವಷದತ್ತತ ಭಠ್ 

೫. ಸಂಶವಧನರಂಖ- ತ್ನಳತ ಜೆಸಂತ್ಕುರ್ಮಯ 

. ೬. ಸಂಶವಧನಷವ ರೂ - ಡಾ.ಬಿ.ವಿ. ಶಿರೂಯ 

೭. ರ್ಮನವಿಔಸಂಶವಧನೆ - ಡಾ.ಚಂದರ ಪೂಜಾಯ 

೮ವಿಭರ್ಶೀಮಪೂೀಶಿಿ ಭ – ಜಿ.ಎಸಿಿ ರುದರ   

೯. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು - ಡಾ.ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೧೦. ವಿಭರ್ಶೀಮರಿಭಾಷೆ - ಒ.ಎಲ್. ನಖಭೂಶಣಸ್ವವ ಮಿ 

೧೧. ಪಾರ ಯವಗಿಔವಿಭರ್ಶೀ - ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   

೧೨. ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ.ಯಸಭತ್ತ್ರಿವಕೆರೆ 

೧೩. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಾದಖಳು - ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತ್ಲೆಭಠ್ 

೧೪. ಕಾಾ ಶಷತ ರ ರಿಭಾಷೆ - ಭಲಿೆ ವಪುರಂಜಿ. ವೄೆಂಔಟೇವ 

೧೫. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ - ಸಿ.ಎನ್. ರಾಭಚಂದರ ನ್ 

 

 

10 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-8 

 
 

ನಲಕ ನೆಮಸೆಮಿಷಿ ಔೀನನ ಡ್ (DSC)  

ತ್ತರ ಕೆ-೮ (ಎ) ಜಾನದಸಅಗೂಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ  

(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦) 

 

೧. ಛನದ-ಜಾನದಜಾನದ; . ಜಾನದಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು, ಭೌತ್ತಔಜಾನದ, 

ಮೌಖಿಔ, ಜಾನದಕಾಾ  

೨. ಛನದರಂಖಭೂಮಿ,  : ರ ದವೀನಔಲೆಖಳು, ಛನದಭಸಅಕಾಾ ಖಳು, 

ಜಾನದದಲಿ್ಲಪಾರ ದೇಶಿಔತೆ, ದೈತ್ವ ಖಳು, ನಂಬಿಕೆಖಳು, ಐತ್ತಸಾ ಖಳು. 

 

೩. ಜಾನದಕೆೆವತ್ರ ಕಾಮೀ : ವಿಧ್ಯನ, ರ ಶನ ಳಿ, ಜಾನದಸ್ವಸಆತ್ಾ ಸಂಖರ ಸ, 

ಗಿೀಔಯಣ, ವಿರಿ್ಶವಶಣೆ 

 

೪. ಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ ;ಸಿತ ರ ವವಾದಿಒದ್ದಭತುತ ಸಿತ ರ ವವಾದಿವಿಭರ್ಶೀ, 

ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ದಲಿ್ಲಭಸಆಳೆಮರ ತ್ತನಧವಔಯಣ, 

ಔನನ ಡ್ಲೇಕಕಮರುಭತುತ ಛನಪಿರ ಮಸ್ವಸಆತ್ಾ  :. 

೫. ಅಧಾ ಮನಠ್ಾ ಖಳು;   'ಗುಲಾಬಿಟಾಕವಸ಄' ವೆದೇಸಆ, ಸಿತ ರ ವವಾದ - - ಡಾ. 

ಎಚ್.ಎಸ಄ಶಿರ ವಭತ್ತ 

 

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು : 

ಜಾನದಷವ ರೂ - ಡಾ. ಸಅ.ರ್ಮ.ನ. 

೨. ಸೈದ್ಯಧ ೆಂತ್ತಔಜಾನದ – ಅೆಂಫಳಿಕೆಸಆರಿಮಣಣ  



ಜಾನದರ ಕಾಯಖಳು - ತ್ತವ.ನಂ. ಶಂಔಯನರಾಮಣ 

ಛನದಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು - ವಿವಯಣಣ ದಂಡೆ 2. 

ಜಾನದತ್ತ್ವ ಖಳುಭತುತ ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು – ಅೆಂಫಳಿಕೆಸಆರಿಮಣಣ  

ಜಾನದದವೀನ - ಔನೀಟ್ಔವಿ.ವಿ.  

ಔನೀಟ್ಔಜಾನದ - ಜಾನದಅಕಾಡೆಮಿ 2. 

ಜಾನದಸ್ವಸಆತ್ಾ  - ಗಿಯಡಿಡ ಗೊವವಿೆಂದರಾಛ 

ಜಾನದವಿವಕ್ಷಣೆ - ಅೆಂಫಳಿಕೆಸಆರಿಮಣಣ  

೧೦. ಜಾನದಕಾಾ ಖಳು - ಸಂ, ಅಶಿವ ಮಸ಄ ಸುೆಂದರಂ, ಮೆಸೂರುವಿ. ವಿ.  

೧೧. ಸಿತ ರ ವವಾದಭತುತ ಭಸಆಳಾಅಧಾ ಮನೆಂದ್ದರ ವಶಿಕೆ - ಡಾ.ಡಿ. ಮಂಖಳಾಪಿರ ಮದಶಿೀನ 

೧೨. ಭಸಆಳಾಅಧಾ ಮನದತ್ನತ್ತವ ಔನೆಲೆಖಳುಭತುತ ಭಸಆಳಾಙಟುಟ್ಟಕೆಖಳು - ಡಾ.ಪಿರ ವತ್ತಶುಬಚಂದರ  

೧೩. ಸಿತ ರ ವವಾದಿದಿಕ್ಕಕ ಚಿ - ಡಾ.ಇೆಂದಿರಾಆರ್  

. ೧೪. ಭಸಆಳಾಸಂಔಥನ - ರ್ಗಮತ್ತರ ನಡ್ –  

೧೫. ಸಿತ ರ ವವಾದ- ಸುಮಿತ್ನರ ಬಾಯಿಬಿ.ಎನ್. 

೧೬, ಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ ಷಮಿವಕೆೆ  - ಆಲಾಾ ೆಂಬಾಟಿಾ ಭಿ 

೧೭ಆಧುನಔಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ  

೧೮. ಸಿತ ರ ವವಾದದವಿಯಣಕವವ - ಎಚ್.ಎಸ಄.ಶಿರ ವಭತ್ತ 

೧೯. ಸಿತ ರ ವವಾದ : ಅೆಂಚಿನೆಂದಕೇೆಂದರ ದೆಡೆಗ್ಗಎಚ್.ಎಸ಄.ಶಿರ ವಭತ್ತ 

 
 

 

 

 

11  ªÀÄÆgÀ£ÉÃ¸É«Ä¸ÀÖgï ªÀÄÄPÀÛDAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ 

(ಕೆರ ಡಿmïUÀಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦)  

PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ.  

DvÀäZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ 

1. DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. 

2. DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæ. 

 

3. DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ »£Éß¯É. 

DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ 

1. ªÀÈwÛ¥ÀgÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ. 

2. ªÀÄ»¼Á DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ. 

3. C®QëvÀ ªÀUÀðzÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ. 
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 PÀ£ÀßqÀ ರಂಖಭೂಮಿಭತುತ ರ ಯವUÀ 

(ಕೆರ ಡಿmïUÀಳು-3, ಪಾಠ್ದಅಧ-3ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ60ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-40)  

WÀಟ್ಔ-1.:PÀ£ÀßqÀರಂಖಭೂಮಿಮಸಆನೆನ ಲೆ, ¨Éಳೆದ್ದಬಂದಫಗ್ಗ, ¥Àರಿಙಮ, ಇತ್ನಾ ದಿ 

೧ಛನದರಂಖಭೂಮಿ 

೨ಆಧುನಔರಂಖಭೂಮಿ :ವೃತ್ತತ ರಂಖಭೂಮಿ, ಸವಾಾ ಸಿರಂಖಭೂಮಿ 

WÀಟ್ಔ-2:ಆಧುನಔನಟ್ಔ¥ÀgÀA¥ÀgÉ- ಬಳೆzÀÄ ಬಂದಫಗ್ಗ, ¸ÀAQëತ ರಿZÀಮ, 

ಇತ್ನಾ ದಿ 

೧ರ ಮುಕನಟ್ಔಕಾಯಯರಿಙಮ 

೨ರ ಮುಕನಟ್ಔಕೃತ್ತಖಳರಿಙಮ 

 

WÀಟ್ಔ-3:ರ ಯವಖzÀನೆಲೆ 

೧ನಟ್ಔಕೃತ್ತಭತುತ ರ ಯವಖದಸ್ವಧಾ ತೆAiÀÄಫಗ್ಗಗ್ಗಸಂಕೆ ತ ರ್ಮಸಆತ್ತ 

೨ನಟ್ಔಯಙನೆ, ಸಂಭಾಶಣೆ, ಅಭಿನಮ, ವಶಭೂಶಣ, ರಂಖಷಜಿಿ ಕೆ, 

ಪ್ಪರ ವಕ್ಷಔರುಇವುಖಳಫಗ್ಗಗ್ಗಸಂಕೆ ತ ರ್ಮಸಆತ್ತ 

೩ಪಾರ ತ್ಾ ಕೆ ಕೆಮರೂದಲಿ್ಲನಟ್ಔದಆಮದ ಭಾಖಖ¼À 

ರಿಙಮರ್ಮಡಿಸುವುದ್ದ 

 

WÀಟ್ಔ-4:ಸಂQÃtð ( ¥ÀæAiÉÆÃVPÀ gÀAUÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ) 

೧. ರ ಯವರ್ಗತ್ಮ ಔವಾಗಿಆಮದ ನಟ್ಔಠ್ಾ ªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 

¥ÀgÁªÀÄ±Àð£À ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ: 



೧. ಆಧುನಔಔನನ ಡ್ನಟ್ಔ-ಕೆ. ಭಯಳುಸಿದದ   

೨. ರಂಖರ ಪಂಙ - ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷಯ 

೩. ರಂಖರ ಯವಖ - ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷಯ 

೪. PÀ£ÁðlPÀ ರಂಖಭೂಮಿ - ಡಾ.ಎಚ್.ಕೆ. ರಂಖನಥ 

೫. ಔನನ ಡ್ರಂಖಭೂಮಿ - ಔ.ವೄೆಂ. ರಾಛಗೊವಪಾಲ 

೬. ರಂಖ-ವೃತ್ತತ ರಂಖ - ಮೃತುಾ ೆಂಛಮಹೊಯಕೇರಿ 

೭. ರಂಖವಿಸಅಯ - ರ ಕಾವಕಂಫತ್ತ ಳಿಳ  

೮. ವತ್ರ್ಮನದಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ  - ಜಿ.ಎಚ್. ನಮಔ 

೯. ಇ ತ್ತ ನೆಮ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ಗಟಿ್ ಖಳು - 

ಡಾ.ಫಷರಾಛಸ್ವದಯ (ಸಂ) 

 

 



 
ಬೆಂಖಳೂರುನಖಯವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ 

ಡಾ. ಅೆಂಬೇಡ್ಕ ವಿವೀದಿ, ಬೆಂಖಳೂರು೫೬೦೦೦೧ 

 

ಬೆಂಖಳೂರು ನಖಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ¸ÁßvÀPÀ ಔನನ ಡ್ ಅಧಾ ಮನ ಮಂಡ್ಳಿ 

ಷಭೆAiÀÄ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ 

 

ಬೆಂಖಳೂರು ನಖಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ¸ÁßvÀPÀ ಔನನ ಡ್ ಅಧಾ ಮನ 

ಮಂಡ್ಳಿ ಷಭೆ ದಿನೆಂಔ೧೩:೧೦:೨೦೨೨ಯ ಗುರುವಾಯ ಬಳಿಗೆ್ಗ ೧೦:೦೦ ಗಂಟೆಗ್ಗ 

ಡಾ. ರ ಶೆಂvï £Áಮಕ್ ಅಯ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತು. ಷಭೆಮಲಿ್ಲ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ್ ಷದಷಾ ರುಖಳು, ಬಾಸಾ ಷದಷಾ ರುಖಳು ಸಅಛರಿದದ ರು. 

ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಯಙನೆಮ ಸಂಪಾದಔರುಖಳು ಸಅಛರಿದ್ದದ , ಟಿ್ಟ ಮನ್ನನ  ಈ 

ತ್ರ ದೆಂದಿಗ್ಗ ಲಖತ್ತತ ಷಲಾಗಿದೆ.  

ಷಭೆಗ್ಗಆಖಮಿಸಿರುಯನ್ನನ ಡಾ. ಬಳಕೆರೆಲ್ಲೆಂಖರಾಛಮಾ  ಅರು ಸ್ವವ ಖತ್ತಸಿ 

ರಿಙಯಿಸಿದರು. ಡಾ. ರ ಶೆಂತ್ನನ ಮಕ್ ಅಯಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮಲಿ್ಲ  ಷಭೆಮ 

PÁಮೀಯಸೂಚಿಖಳಿಗ್ಗ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ZÀಚಿೀ ಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ¤ರ್ಣೀಮಖಳನ್ನನ  

¸Àೀಯಯಷಭಮ ತ್ತಮ ಮರೆಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದ್ದಕಳಳ ಲಾಯಿತು.  

 

೧) ರಾಷಿ್ಟ ರ ವಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನವತ್ತ-೨೦೨೦- ಷವ ರೂನ್ನನ  ಕುರಿತಂತೆ ಷಭೆಮಲಿ್ಲ  

ಮೇದಲ್ಲಗ್ಗ ZÀಚಿೀ ಷಲಾಯಿತು, ಬೆಂಖಳೂರು ನಖಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಔನನ ಡ್ 

ಅಧಾ ಮನ ಮಂಡ್ಳಿ ರೂಪಿಸುಎಲಿಾ  ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಖಳು ರಾ.ಶಿ.¤Ã. 

ವಾಾ ಪಿತ ಮಲಿ್ಲ ಇಯಬೇಕೆೆಂದ್ದwÃರ್ಮೀ ನಷಲಾಯಿತು.  

೨) ರಾಷಿ್ಟ ರ ವಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನವತ್ತ ರೂಪಿಸಿರು ಠ್ಾ ಖಳ ಆವಮಖಳನ್ನನ  

ಮಥಾರಿವತ್ತಮಲಿ್ಲ  ಫಳಸಿಕಳುಳ ವಂತೆ wÃರ್ಮೀ ನಷಲಾಯಿತು. 

ಅದಯಲಿ್ಲ ಸಂಕವಣೀ ಭಾಖದ ನಲಕ ನೆ ಠ್ಾ ಙಟುಟ್ಟಕೆ ಆಧರಿತ್ವಾಗಿಯಬೇಕು.  



೩)ಠ್ಾ ಖಳನ್ನನ  ಆಯ್ಕಕ ರ್ಮಡುವಾಖ ಗುಣಭಟಿ್ ದ ಠ್ಾ  ನರೂಣೆಗ್ಗ ಹೆಚಿಿ ನ 

ತುತ ಕಟಿು  - ಸ್ವರ್ಮಜಿಔನಾ ಮ, ಸ್ವಭಯಷಾ , ಭಸಆಳಾಆದಾ ತೆ, 

ಅನ್ನವಾದ, ಜಾಖತ್ತವಔಯಣದಷವಾಲುಖಳು - ಇವುಖಳನ್ನನ ರಿಖಣಿಷಬೇಕು 

೪) ಔನನ ಡ್ ಭಾಷೆಮ ವಿವಿಧವಿಶಮ(ಸಿಕ ವಮ್)ಖಳಿಗ್ಗ ಠ್ಾ ಔರ ಭದ 

ಅನ್ನಸ್ವಯವಾಗಿ ಠ್ಾ ಭಾಖಖಳನ್ನನ  ಸಿದಧ ಡಿಷಲು ಸಂಪಾದಔಯ 

ಷಮಿತ್ತಖಳನ್ನನ  ನೇಮಿಷಲಾಯಿತು 

೫) ಕಾಲೇಜು ಪಾರ ರಂಬವಾಗುಶಿ ಯಲಿ್ಲ  ಪೂಣೀಠ್ಾ ಸಿದಧ ಡಿಸಿ ಔಯಡು 

ತ್ತದ್ದದ ಡಿರ್ಮಡಿ ವಿವಿವೄಬೆ öÊಟ್ನ ಲಿ್ಲ  ರ ಔಟ್ಟಷಲು ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು. 

ಡಿ.ಟ್ಟ.ಪಿ. ಭತುತ  ಔಯಡು ತ್ತದ್ದದ ಡಿಗ್ಗ ತ್ಖಲು ವೄಙಿ ದಯ ಸಿವತ್ತಖಳನ್ನನ  

ಠ್ಾ ದeÉÆತೆಗೇ ವಿ.ವಿ.ಗ್ಗ ಷಲಿ್ಲ ಷಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು 

೬) ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ  ಠ್ಾ ¥ÀÄಷತ ಔಖಳನ್ನನ  ರಿಶಿವಲ್ಲಷಲು ವಿಶಮತ್ಛಞ ರಾದ 

ಡಾ.ಕೆ.ವೆ.ನರಾಮಣಸ್ವವ ಮಿ   ಭತುತ  ಡಾ.ಎೆಂ.ಎಸ಄.ಆಶದೇವಿಮಯ 

ನೆಯವುಡೆಮಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು 

೭) ರ ತ್ತ ಆವಮಕ್ಕಕ  ೪ಠ್ಾ ಖಳನ್ನನ  ಆಯ್ಕಕ ರ್ಮಡುವುದ್ದ, ಮೇದಲ್ಲಗ್ಗ 

ಆವಮ ಷವ ರೂನ್ನನ  ತ್ತಳಿಸುವುದ್ದ. ಮೂರು ಠ್ಾ ಖಳ ನಂತ್ಯ ಒದ್ದ 

ಠ್ಾ ವೇೆಂದನ್ನನ  ನವಡುವುದ್ದ. 

ರ ತ್ತಠ್ಾ ಕ್ಕಕ ರಾ±Àðನಖರ ೆಂಥಸೂಚಿಮನ್ನನ ನವಡ್ಬೇಕು. 

೮) ಐಚಿಿ ಔ ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ ಯಙನೆಮನ್ನನ  ರಾ.ಶಿ.ನವ. ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ  ಯಙನ 

ತ್ಛಞ ಷಮಿತ್ತ ರೂಪಿಸಿರು ಠ್ಾ ಔರ ಭನ್ನನ  ಆಧರಿಸಿ ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಖಳನ್ನನ  

ರೂಪಿಸುವುದ್ದ.  

 

೯) ಮುಔತ  ಆಯ್ಕಕ  ಔನನ ಡ್ ವಿಶಮತ್ತರ ಕೆಖಳಿಗ್ಗ ಸೂಚಿಸಿರು ಔನನ ಡ್ರಂಖ 

ಭೂಮಿ ಭತುತ  ರ ಯವಖ ಸಅಗು ಔನನ ಡ್ದ ಆತ್ಮ ಙರಿತೆರ ಖಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಮುೆಂದೆ 

ಭತ್ತ ಷಿ್ಟ  ವಿಶಮಖಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸುವುದೆೆಂದ್ದ ಔನನ ಡ್ ಠ್ಾ ಪುಷತ ಔಖಳು 

ಯಙನೆಯಾದ್ಯಖ ಎಲಿಾ  ಅಧ್ಯಾ ಔರುಖಳಿಗ್ಗ ಒರಿಯಂಟೇಶ£ï ನಡೆಸುವುದ್ದ 

ಎೆಂದ್ದ ತ್ತವರ್ಮೀನಷಲಾಯಿತು. 

 



 

 

ಅಡ್ಔಖಳು:- 

೧) ಬಿ.ಒ.ಎಸ಄. ಷದಷಾ ಯಸಅಛರಾತ್ತ 

೨) ಸಂಪಾದಔಯಷಮಿತ್ತಖಳವಿಯ 

೩) ೨೦೨೨-೨೩ಯಸ್ವಲ್ಲನಠ್ಾ ಖಳವಿಯಣಾ 

೪) ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ರ್ಮದರಿಔನನ ಡ್ಠ್ಾ ಔರ ಭದಟಿ್ಟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021-22,2022-23,2023-24 gÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 
 

1) qÁ. f. ¥Àæ±ÁAvÀ £ÁAiÀÄPÀ ---CzsÀåPÀëgÀÄ 

2)qÁ.r.PÉ.£ÀlgÁdÄ-------------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

3) qÁ.JZï.PÉ. ªÀÄ¼À°UËqÀ --------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

4)qÁ.PÉ.©.¯ÉÆÃPÉÃ±ÀégÀ¥Àà-----------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

5)¥ÉÆæ. ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ------------¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

6)qÁ. ¸ÀÄªÀtð ¸ÀAUÀtÚ  ºÀÄqÉÃzï---¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

    7)qÁ. J¸ï.J¯ï. ªÀÄAdÄ£Áxï-----¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

8)qÁ. gÁd eÉ ------------- ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

9)qÁ.J¸ï.ªÀÄ£ÉÆÃ£ÀätÂ --------- ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

10) qÁ. PÉ.ªÉÊ.£ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä --¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

11) qÁ. ©.J£ï.¥ÀÆtÂðªÀiÁ -----¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

12) qÁ.JA.J¸ï.D±ÁzÉÃ«------«±ÉÃµÀ DºÁé¤vÀgÀÄ.  

13) qÁ.°AUÀgÁdAiÀÄå  ----«±ÉÃµÀ DºÁé¤vÀgÀÄ. 

 

 

 

 



 

 

2022-23£ÉÃ ¸Á°£À J£ï.E.¦ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ 

 
1.  ©.J. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 

PÀ¯Á ¸ËgÀ s̈À 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. C±ÀévÀÜªÀÄä PÉ 
2 ±ÉÊ®eÁ J.J£ï 
3 gÀAUÀ¸Áé«Ä ºÉZï.n. 

 
 

2.  ©.J¹ì. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
«eÁÕ£À ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. ±ÁAvÀgÁdÄ 
2 qÁ. §¸ÀªÀgÁdÄ PÉ.©. 
3 ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt 

 
 

3.  ©.JPÁA. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
ªÁtÂdå ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. jªÀiÁeï ¥ÁµÀ 
2 qÁ. gÀªÉÄÃ±ï JA. 
3 qÁ. ¸ÀÄ¨sÁµï gÁdªÀiÁ£É 

 
 

4.  ©.©.J. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¤ªÀðºÀuÁ ¸ËgÀ s̈À 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 Dgï, ªÀ¸ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï 
2 ¨sÁUÀå®Qëöä 
3 qÁ.¥ÀÆtÂðªÀÄ J¸ï. 

 
 

5.  ©.¹.J. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
UÀtPÀ ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 GªÉÄÃ±ï ºÉZï.f 
2 ¸ËªÀÄå J¸ï. 
3 UÁAiÀÄwæ J¸ï.f. 

 
 

6.  ©.J¹ì(¥Áåmï) ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
«£Áå¸À ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

- 1 qÁ. ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå 
2 bÁAiÀÄzÉÃ« J£ï 
3 ¥ÁvÀAiÀÄå 

 
 

7.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï - A5 

- 1 qÁ. ¸ÀwÃ±ï 
2 ¨sÁUÀå J.J£ï 
3 qÁ. £ÀA¢¤ J£ï. 

 
 

8.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A6 

- 1 qÁ. ²Ã®ªÀAvÀ 
¸ÀAfÃªïPÀÄªÀiÁgï 

2 qÁ. J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
3 qÁ.gÀÆ¥À J¸ï. 

 
 

9.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A7 

- 1 qÁ. ¸ÀwÃ±ï 
2 ¨sÁUÀå J.J£ï 
3 qÁ. £ÀA¢¤ J£ï. 



 
 

10.  ©.J. LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ 
¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A8 

- 1 qÁ. ²Ã®ªÀAvÀ ¸ÀAfÃªïPÀÄªÀiÁgï  

2 qÁ. J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
3 qÁ.gÀÆ¥À J¸ï. 

 
 

11.  ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ : ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
£Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 

 
ಔನನ ಡ್ದಆತ್ಮ ಙರಿತೆರ ಖ¼ÀÄ 
ಔನನ ಡ್ ರಂಖಭೂಮಿಭತುತ  ರ ಯವಖ 

- qÁ.£ÀlgÁd r.PÉ.  
qÁ.J¸ï.J¯ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
qÁ.gÁd eÉ 
qÁ.¥Àæ«ÄÃ¼À 
®vÁzÉÃ« n 
zÁPÁë¬ÄtÂ 
 
 

 

 
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020gÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2020gÀ ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2021 jAzÀ 

eÁjUÉ vÀA¢zÉ.PÀ£ÁðlPÀªÀÅ EzÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÉÆzÀ® gÁdå J£ÀÄßªÀ 

ºÉUÀÎ½PÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. 

ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄÄ ºÀ®ªÀÅ ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. 

§zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ eÁUÀwPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ 

C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ²PÀët ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ EzÀgÀ ªÀÄÆ® GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. 

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ²PÀëtPÀæªÀÄQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ ²PÀët ¤Ãw EzÁVzÉ.«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀzÀÈqsÀ ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÁV gÀÆ¦¸ÀÄªÀ 

D±ÀAiÀÄ E°èzÉ.PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ°vÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ   ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ°è ªÀÄºÀvÀé ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

F vÀ£ÀPÀzÀ ªÀVÃðPÀÈvÀ ²PÀët PÀæªÀÄzÀ eÁUÀzÀ°è ‘M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ’ (Inclusive) 

«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸À¯ÁVzÉ.CAzÀgÉ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁVzÀÝ ²PÀët 

²¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ FUÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À, ªÁtÂdå, ±ÀÄzÀÞ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 



ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄF ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ°è 

MAzÉÃ «±Á® ©üwÛAiÀÄ°è PÁtÂ¹PÉÆArªÉ.EzÀÄ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ ªÀÄÄRå 

D±ÀAiÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ «²³ÀÖªÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ.CèzÉ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ°è 

§ºÀÄ s̈Á¶PÀvÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄªÀ §UÉUÀÆ ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄªÀ «zsÁ£ÀªÀÇ DVzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ²PÀët 

ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄ®Ä J®è §UÉAiÀÄ 

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄßªÀÄÄPÀÛªÁVj¸À¯ÁVzÉ.»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²PÀëtzÀ ¥Àæw 

ºÀAvÀzÀ®Æè ºÉÆgÀ§gÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ 

¸ÀévÀAvÀæ ºÁUÀÆ ¥ÀÆtð PÉÆÃ¸ïð DVgÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. 

F J®è D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉÆ½¸À®Ä G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, 

«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ, CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiËåªÀiÁ¥À£À «³ÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄ, CªÀPÁ±À¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ 

¸ÁéUÀvÁºÀðªÁVzÉ. 

eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DyðPÀ ¤ÃwUÀ½AzÁV zÉÃ²AiÀÄ ¨sÁ³ÉUÀ¼ÀÄ 

»£ÀßqÉ C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß C£Àå 

¨sÁ³ÉUÀ¼À CwAiÀiÁzÀ CªÀA§£É¬ÄAzÀ vÀ¦à¹ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¨sÁ³ÉUÀ¼À ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ 

ªÀÄÆ®PÀ PÀ°¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀPÉÌ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 

PÀ¯É, «eÁÕ£À, ªÁtÂdå ªÀiÁ£À«PÀ, ²PÀët, PÁ£ÀÆ£ÀÄ DAiÀiÁ eÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼À°è 

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ eÁÕ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ³ÉÖÃ DAiÀiÁ PÉëÃvÀæzÀ eÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼À 

eÁÕ£ÀªÀÅ¸ÁPÁëvÁÌgÀUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¨sÁ³É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è 

ªÀÄ£ÀÄ³Àå GvÀÛªÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁV §zÀÄPÀÄ, CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁ³É ªÀÄvÀÄÛ 

¸Á»vÀå gÀÆ¦¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁ³É PÉÃªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄªÁVgÀzÉÃ CzÉÆAzÀÄ 

¸ÀA¸ÀÌøwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.  



©.J., ©.J¸ï.¹., ©.PÁA., ©©J, ©©JA, ©¹J, ¨sÁ³Á «eÁÕ£À 

ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèªÀiÁ PÉÆÃ¸ÀÄðUÀ¼À ªÉÆzÀ® £Á®ÄÌ 

¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À°è ¨sÁ³É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄªÁUÀ «³ÀAiÀiÁzsÁjvÀ 

¥ÀoÀåUÀ½UÉ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. DAiÀiÁ PÉÆÃ¸ÀÄðUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀoÀå 

¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀÄªÁUÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèªÀ ¸Á»vÀåzÀ J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 

UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ: 

ºÉÆ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ D±ÀAiÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ, 

LaÒPÀ, ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß 

gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. 

PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ ««zsÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ F vÀ£ÀPÀ CxÀð¥ÀÆtðªÁzÀ ºÁUÀÆ 

ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄvÁÛ §A¢ªÉ. ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®UÀÄtªÁzÀ 

¤vÀå£ÀÆvÀ£ÀvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸À¯ÁVzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ 

PÉªÀÅ «±Àé«zÁåAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀàlÄÖ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁVgÀÄªÀ ‘«³ÀAiÀiÁzsÁjvÀ 

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ’ (Theme Based)ªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ 

¥sÀ°vÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ²PÀëtªÀÅ 

«zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÁµÁ PË±À®å, ¸Á»vÀåzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£É, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À 

«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À CjªÀÅ, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß 

PÀnÖPÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ°è AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß 

«µÀAiÀiÁzsÁjvÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Á¢ü¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 



GzÁºÀgÀuÉUÉ ‘£ÁqÀÄ-£ÀÄr-aAvÀ£É’, ‘¸ÁªÀÄgÀ¸Àå’, ‘¥Àj¸ÀgÀ’, ‘eÁUÀwÃPÀgÀt’ 

ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ «zÁåyðUÀ¼À°è GzÉÝÃ²vÀ ¥sÀ°vÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 

 

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À. 

  C.  1. ©.J-PÀ¯Á ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

2. ©.J¹ì-«eÁÕ£À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

3. ©.PÁA-ªÁtÂdå ¸ËgÀ s̈À 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

4. ©.©.J- ¤ªÀðºÀuÁ ¸ËgÀ s̈À 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

5. ©.¹.J-UÀtPÀ ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

6. ©.J¹ì(¥sÁåqï)-«£Áå¸À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 

7 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-5 

8 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 3£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-6 

9 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-7 

10 ©.J LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ-¸Á»vÀå¸ËgÀ¨sÀ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï –A-8 

11  ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgïªÀÄÄPÀÛDAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ 

 

§. ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ. 

 1.  PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ 

2. PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 

 

 



 

 

 

Course Articulation Matrix: Mapping of Course Outcomes (COs) with Program Outcomes 

(POs 1-12) 

Course Outcomes (COs) / 

Program Outcomes (POs) 

1 
©.J 

2 
©.J¹ì 

3 
©.PÁA 

4 
©.©.J 
©.©.JA 

5 
©.¹.J 

6 
©.J¹ì(¥sÁåqï) 

 

7 
LaÒPÀ 
PÀ£ÀßqÀ 

8 
PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀ

jUÉ PÀ£ÀßqÀ 

9 
ªÀÄÄPÀÛ 
DAiÉÄÌ 
PÀ£ÀßqÀ 

10 11 12 

1 ««zsÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, 
¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¸Á»vÀå ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼À 
CjªÀÅ 
ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

  

 

               

2. ««zsÀ ¸Á»vÀå 
¥ÀæPÁgÀUÀ¼À gÀÆ¥À-
¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À §UÉUÉ 
w¼ÀÄªÀ½PÉ 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. 

 

                

3. s̈ÁµÉ-¸Á»vÀåzÀ 
²æÃªÀÄAwPÉAiÀÄ 
eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ 
ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄÆr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

                 

4. ¸Á»vÀå ªÀÄÆ®PÀ 
¸ÀªÀiÁeÉÆÃ, 
zsÁ«ÄðPÀ, 
gÁdQÃAiÀÄ, 
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ 
w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 

                 



ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

5. ªÉÊZÁjPÀ- 
ªÉÊeÁÕ¤PÀ 
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                   

6. s̈ÁµÁ PË±À®åªÀ£ÀÄß 
¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                 

7. ¸Á»vÀåzÀ NzÀÄ, 
w¼ÀÄªÀ½PÉ ºÁUÀÆ 
§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÀÆrü¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                

8. £ÁqÀÄ-£ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß 
PÀÄjvÀ CjªÀ£ÀÄß 
ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 

                 

9. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À 
«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À CjªÀÅ 

 

                  

10. ¸ÁªÀiÁfPÀ 
ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ 
CjªÀÅ. 

                 

11. ¸ÀzÀÈqsÀ ¨Ë¢ÞPÀ 
ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðt. 

 

                 

 
 



 
DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ ¸É«Ä¸ÀÖgï PÉÆ£ÉAiÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£ÀzÀ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀiÁzÀj: 

F ¸À«ÄwAiÀÄÄ DAvÀjPÀ (¹LE)ºÁUÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï PÉÆ£ÉAiÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉë (J¸ï 
EE)UÀ¼À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀÄjvÀAvÉ F PÉ¼ÀV£À ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä §AiÀÄ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀoÀå ZËPÀlÄÖ 
¸À«Äw  ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ DAvÀjPÀ (¹LE) ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ ±ÉÃ.40 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 
¸É«Ä¸ÀÖgï PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ (J¸ïEE)±ÉÃ.60CAPÀUÀ¼À ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß F PÉ¼ÀV£À 
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹ ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 

PÀæ.¸ÀA. ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ 
 DAvÀjPÀ ¤gÀAvÀgÀ  ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À (¹LE)  
1 ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À(¹¹E) 20 
2 DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ 20 
 MlÄÖ ¹LE( 1+2) 40 
3 ¸É«Ä¸ÀÖgï CAvÀåzÀ ¥ÀjÃPÉë ( J¸ïEE) 60 
 MlÄÖ ( ¹LE ªÀÄvÀÄÛ JJ¸ïEE)= 100 

 
1) DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ( ¹¹E) : 
F «zsÁ£ÀPÉÌ 20 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ vÀgÀUÀwAiÉÆ¼ÀV£À «zÁåyðAiÀÄ ¸ÀQæAiÀÄ 

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ(05)«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt(05)ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀvÀ C¸ÉÊ£ïªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ( UÀÈºÀ ¤AiÉÆÃfvÀ) 
(05) ºÁUÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ZÀZÉð (05) CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß 
gÀÆ¦¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

2) DAvÀjPÀ  ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ (LJn):  
F ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï CªÀ¢üUÉ JgÀqÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¥Àæw 

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß  25+ 25 CAPÀUÀ½UÉ K¥Àðr¹  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 10+ 10 CAPÀUÀ½UÉ 
¸À«ÄÃPÀj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ  DAvÀjPÀ 
¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸À§ºÀÄzÀÄ. 

3) ¸É«Ä¸ÀÖgï CAvÀåzÀ ¥ÀjÃPÉë (J¸ïEE): 
F «zsÁ£ÀªÀÅ 60 CAPÀUÀ¼À °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ 

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ¥ÀjÃPÁë ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ£ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ  
¥ÀjÃPÁë CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðAiÀÄÄ ¥Àj¥ÀÆtðUÉÆ½¸À¨ÉÃPÀÄ.°TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ 2 UÀAmÉ 30 
¤«ÄµÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 
 
 
 



C. ¨sÁµÁ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåZËPÀlÄÖ:  

1) ©.J-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå. ---PÀ¯Á ¸ËgÀ¨sÀ-3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 

ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

PÀÈ¶ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

QæÃqÉ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 
 

PÁAiÀÄPÀ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

§qÀvÀ£À 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

PÁ® 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

2) ©.J¹ì-PÀ£ÀßqÀ s̈ÁµÁ ¥ÀoÀå.-«eÁÕ£À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04 (MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¥ÀæªÁ¸À 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

«ZÁgÀPÁæAw 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

zÀªÀÄ¤vÀ¯ÉÆÃPÀ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸À»µÀÄÚvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

²æÃ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ 
§zÀÄPÀÄ 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

3) ©.PÁA-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå.–ªÁtÂdå ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

ªÀÄ£ÀgÀAd£Á 
ªÀiÁzsÀåªÀÄ 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

°AUÀ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

PÀqÀ®Ä 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀºÀ¨Á¼Éé 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÁªÀÅ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 
 
 



4) ©.©.J-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå.  -¤ªÀðºÀuÁ ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

¸ÀªÀiÁd 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ªÉÊZÁjPÀvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

fÃªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯É 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

AiÀÄÄzÀÞ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

±ÁAw 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

 

5) ©.¹.J-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå. -UÀtPÀ ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

zÉÊ£ÀA¢£À ®AiÀÄ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ËºÁzÀð 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÁévÀAvÀæöå 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

£ÁUÀjPÀvÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

C©üªÀÈ¢Þ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

PÀgÀÄuÉ 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

6) ©.J¹ì(FAD)-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀoÀå. -«£Áå¸À ¸ËgÀ¨sÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 
¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgïPÉærmï 03, ¥Àæw ¸É«Ä¸ÀÖgï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 04(MlÄÖ 52-56 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 
 
¸É«Ä¸ÀÖgï WÀlPÀ-1 WÀlPÀ-2 WÀlPÀ-3 WÀlPÀ-4 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-3 

C©üªÀÈ¢Þ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ºÀ¹ªÀÅ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

±ÉÊ° 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 

L-4 

PÉÊªÀÄUÀÎ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

C»A¸É 
 

15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

ªÁ¸ÀÄÛ²®à 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀAQÃtð 
 

13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 
 
 
 



§. ªÀÄÄPÀÛ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉAiÀÄPÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ZËPÀlÄÖ (OE) 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ¸É«Ä¸ÀÖgï 
(PÉærmï 03) OE-3 

PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀäZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ 

£Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 
(PÉærmï 03) OE-4 

PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ s̈ÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 

 

PÀ.LaÒPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå «£Áå¸À 
3 ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼ÀÄ 

 
 
 
 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 
 

 

 
A-5 

¥ÀwæPÉ-5 
 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀåPÁªÀå «ÄÃªÀiÁA¸É 
(PÉærmï 03) 

 
A-6 

¥ÀwæPÉ-6 
 

PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå «ÄÃªÀiÁA¸ÉAiÀÄ DzsÀÄ¤PÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ 
(PÉærmï 03) 

 
 
 
£Á®Ì£ÉÃ 
¸É«Ä¸ÀÖgï 
 

 

A-7 
¥ÀwæPÉ-7 

 
 

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀÄ±Éð 
(PÉærmï 03) 

A-8 
¥ÀwæPÉ-8 

eÁ£À¥ÀzÀ, ªÀÄ»¼Á ¸Á»vÀå 
(PÉærmï 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಬಿ.ಎ. ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಔ£Àßಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

 
¥Àj«r ©.J 3£É ¸É«Ä¸ÀÖgï  
1 gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ  

D±ÀAiÀÄ-¥ÁAZÀd£Àå-PÀÄªÉA¥ÀÄ  

1.1. «±Àé s̈ÁgÀwUÉ PÀ£ÀßqÀzÁgÀw-ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt«  

1.2. §°zÁ£À - PÀÄªÉA¥ÀÄ  

1.3. ªÀÄwÃAiÀÄªÁ¢ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼ÀÄ - qÁ.gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ 

 NzÀÄ ¥ÀoÀå-gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ ¥ÀjPÀ®à£É - PÉ®ªÀÅ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - r.Dgï.£ÁUÀgÁeï  

2. PÀÈ¶ 

D±ÀAiÀÄ-E§âgÀÄ gÉÊvÀgÀÄ-¸ÀÄ.gÀA.JPÀÄÌAr  

2.1. E¼ÉAiÀiÁAqÀ UÀÄrªÀiÁgÀ£À gÀUÀ¼É- ºÀjºÀgÀ 

 2.2. ¸ÀºÀd PÀÈ¶ -¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é  

2.3. ¸ÀÄVÎAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ -qÁ.©.J£ï.UÀzÀÝVªÀÄoÀ  

NzÀÄ ¥ÀoÀå-ªÀÄtÄÚ ¸ÉÃjvÀÄ ©Ãd- CªÀÄgÉÃ±À £ÀÄUÀÄqÉÆÃtÂ  

3. Dl  

D±ÀAiÀÄ-eÉÆÃPÁ° DqÉÆÃt §¤ßgÉÆÃ- f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà 

 3.1. zÀÆåvÀzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ -PÀÄªÀiÁgÀªÁå¸ 

3.2. «ÄÃAiÀÄÄªÀ Dl -qÁ.JZï.£ÁUÀªÉÃtÂ  

3.3. ¨sÀÄªÀ£ÉzÀ ¨ÉqÀV¤AzÀ (DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ) -qÁ.PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä 

 NzÀÄ ¥ÀoÀå-PÀgÀrAiÀÄ PÀÄtÂvÀ -zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ  

4.¸ÀAQÃtð 

 D±ÀAiÀÄ-¥Àj¸ÀgÀ-¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï (DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ)  

4.1. PÉÆÃPÉÆÃ PÉÆÃ®-D²¸ï £ÀA¢  

4.2. ªÉÄÃjPÀÆåj -qÁ.£ÉÃ«ÄZÀAzÀæ  

4.3. MxÉ¯ÉÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀªÀÄw -®QäÃ¥Àw PÉÆÃ¯ÁgÀ 

 NzÀÄ ¥ÀoÀå - ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ -¸ÁªÀiÁfPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ - qÁ. JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå 

 

 
 
 
 
 
 



 
¥Àj«r  ©.J.4£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 

1. PÁAiÀÄPÀ  

D±ÀAiÀÄ- £ÉÃV®AiÉÆÃV -PÀÄªÉA¥ÀÄ  

1.1. DAiÀÄÝ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ- CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå ,§¸ÀªÀtÚ ,C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ  

1.2. ªÀÄAdªÀÄä eÉÆÃUÀÄw -DvÀäZÀjvÉæ(DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ) 

1.3. zÀÄrªÉÄAiÀÄ ®PÀët - ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ aAvÀ£É -¨É¯ï ºÀÄPÀÄì (ªÀÄÆ®)-qÁ.²æÃªÀÄw -C£ÀÄªÁzÀ  

NzÀÄ ¥ÀoÀå -§¼ÉUÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå -PÉ.J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä  

2. §qÀvÀ£À  

D±ÀAiÀÄ- fÃvÀ-¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ (DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ)  

2.1. £Á£ÀÄ §qÀªÀ -zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ  

2.2. PÀvÀÛ®£ÀÄ wæ±ÀÆ® »rzÀ PÀxÉ - PÀÄA. «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà  

2.3. §qÀvÀ£À - ªÀÄfzï gÉºÀªÀiÁ£ï (ªÀÄÆ®) PÉ. «. CPÀëgÀ (C£ÀÄªÁzÀ)  

NzÀÄ ¥ÀoÀå-ºÀ¼ÉÃZÀrØ -¦. ®APÉÃ±ï  

3. PÁ®  

D±ÀAiÀÄ - PÁ® ¤®ÄèªÀÅ¢®è- ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt« 

3.1. ¨sÀÆvÀ-UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ CrUÀ  

3.2. PÁAiÉÆÃDl- dAiÀÄAvï PÁ¬ÄÌtÂ  

3.3. PÁ®PÉÌ VÃvÉ -d.£À.vÉÃd¹é(C£ÀÄ)  

 NzÀÄ ¥ÀoÀå-ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ- C.gÁ.«ÄvÀæ  

4. ¸ÀAQÃtð  

D±ÀAiÀÄ- zÉÆÃ¸É ªÀÄvÀÄÛ «eÁÐ£À-©.Dgï,®PÀëtgÁªï 

4.1. ZÀAqÀ±Á¸À£À - ¨É¼ÀPÉgÉ eÁ£ÀPÀªÀÄä  

4.2. £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀÄ°ºÀA¢AiÀÄ ºÉÆÃgÁl -PÉqÀA¨Ár dvÀÛ¥Àà gÉÊ  

4.3. ErèAiÀÄ EwºÁ¸À -¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ PÀÈµÀÚ¨sÀlÖ  

 NzÀÄ ¥ÀoÀå - ¨sÀÆ £ÁåAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ - CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ 

 

 

 

 

 

 



 

  ಬಿ.ಎಸೆಿ . ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಔನನ ಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ 

ಗಟ್ಔ I 

ಆವಮ : ರ್ಮನವಿವಮತೆ 

1. ಔಪ್ಪ  ಅಯಬಟಿ್ ನ ಶಷನ (ಬಾದ್ಯಮಿ ಶಷನ – ಕರ .ವ. 700) 

2. ದೇಯ ಹೆಣ – ಕುೆಂ. ವಿವಯಬದರ   

3. ನೆಲೆ ನ್ ಮಂಡೇಲ – ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗೀ  

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಅಷ ೃವಾ ತೆ ಎೆಂದರೆ ಣೀಭೇದದ ಮುತ್ನತ ತ್ – ದೇನೂರು 

ಭಸಅದೇ ಎದೆಗ್ಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷಯ, ಅಭಿನ ರ ಕಾವನ 

ಗಟ್ಔ II 

ಆವಮ : ರ ವಾಷ 

1. ರ್ಗೆಂಧವಜಿಮಯ ಯೂರವಪ್ ಕರು ರ ವಾಷ – ಡಿ.ಎಸ಄. ನಖಭೂಶಣ, ರ ಕಾವನ: 

ಎೆಂ. ಮೂನಸ್ವವ ಮಿ ಅೆಂಡ್ ಷನೆ್ . 

2. ಮೂಔವಾಗಿದೆ ರ್ಮತು – ನನನ ಳಗಿನ ಸಅಡು ಕ್ಕಾ ಬಾ - ಜಿ.ಎನ್. ಮೇವಸನ್ 

3. ಹೆಮಿೀಟೇಜ್ ಮೂಾ ಸಿಮ – ಡಾ. ಲತ್ನ ಗುತ್ತತ , ಯಶಾ  ಎೆಂದರೆ ಯಶಾ , ಷನ  ಬುಕ್ ಹೌಸ಄ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಪಂಪಾಯಾತೆರ  – ವಿ. ಸಿವತ್ನರಾಭಮಾ , ಚಿೆಂತ್ನ ಚಿತ್ನತ ಯ ರ ಕಾವನ 

ಗಟ್ಔ III 

ಆವಮ : ವಿಚಾಯಕಾರ ೆಂತ್ತ 

1. ಜಾತ್ತ ವಿನವ – ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕ ರ್ ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ರಾಹು, ಜಾತ್ತ ಾ ಸೆಥ , 

ಸುಮಧ ರ ಕಾವನ ಔಲಬುಗಿೀ 

2. ಾ ಕತ  ಬಳೆದರೆ ರ್ಮತ್ರ  – ಶಿರಾಭ ಕಾರಾೆಂತ್ 

3. ಸಯಕೆಖಳು (ರ ಬಂಧ) – ಎ.ಎನ್. ಮೂತ್ತೀರಾವ್ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  :ವಾಲ್ಲಮ ಕ ತೂಔಡಿಸಿದ್ಯಖ – ಗೌರಿವವ ಕಾಯಿಕ ಣಿ, ಷಭಖರ  ಸ್ವಸಆತ್ಾ  ಸಂಪುಟ್ 

– 10 

ಗಟ್ಔ IV 

ಆವಮ : ಸಂಕವಣೀ 

1. ಷವಾಲನ್ನನ  ಎದ್ದರಿಸು ಚಲ – ಜಿ. ಟ್ಟ. ನರಾಮಣ ರಾವ್, ಅತ್ತರ  ಬುಕ್ ಸೆೆಂಟ್ರ್, 

ಮಂಖಳೂರು 

2. ಮಂಖಳನ ಅೆಂಖಳಕೆಕ  ಭಾಯತ್ದ ಬಾ  ರ ವವ – ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುರ ಸ್ವದ್, 

ಔನೀಟ್ಔ ವಿಜಾಞ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಞ ನ ದವೀನ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ 

3. ಗ್ಗಲ್ಲಲ್ಲಯವ ನಟ್ಔ ೆಂದ್ದ ಭಾಖ- ಬರ ಕಿ ನ  ನಟ್ಔ. ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ರಾಭಚಂದರ  

ಮೂತ್ತೀ ಭತುತ  ಜೆ. ಆರ್. ಲಕ್ಷಮ ಣರಾವ್ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಆಕಾವವಾಣಿ – ರ .ಸಂ. ಪ್ರರ . ಎಲ್.ಎಸ಄. ಶೇಶಗಿರಿ ರಾವ್, 

ಸ್ವವ ತಂತ್ರರ ಾ ವತ್ತ ಯ ಔನನ ಡ್ ಸ್ವಸಆತ್ಾ  ಭತುತ  ಸಂಷಕ ೃತ್ತ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ. 



 

 

 

ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ 

ಗಟ್ಔ I 

ಆವಮ : ದಭನತ್ ಲವಔ 

1. ಪ್ಪೆಂಟ್ಮಾ ನ ಅೆಂಗಿ – ಕೆ. ವಿ. ತ್ತರುಭಲೇಶ್ 

2. ಹೆಣದ ಫಟಿೆ  – ಪ್ಪರ ವಮ್ ಚಂದಯ ಔತೆಖಳು, ಸಂ: ರಾಧ್ಯಕೃಶಣ , ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ಶ. 

ಬಾಲುರಾವ್ 

3. ಏಔಲಾ  ನಟ್ಔ (ದೃವಾ  3 ರಿೆಂದ 8) – ಸಿದಧ ಲ್ಲೆಂಖಮಾ  

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಫದ್ದಔಲು ಇಚಿಿ ಸುತೆತ ವನೆ ಸ್ವವ ಭಿರ್ಮನದಿೆಂದ – ನನ್ನ ಅನಲಿ  

..ಅಳು.., ರ ಖತ್ತ ರ್ಗರ ಫಿಕೆ್ , ಬೆಂಖಳೂರು, ತ್ಮಿಳು ಮೂಲ- ಲ್ಲವಿೆಂಗ್ ಸೆಮ ೈಲ್ ವಿದ್ಯಾ , 

ಔನನ ಡ್ಕೆಕ : ಡಾ. ತ್ಮಿಳು ಸೆಲ್ಲವ . 

ಗಟ್ಔ II 

ಆವಮ : ಷಸಆಷ್ಟಣ ತೆ 

1. ಬಿದಿರು ನನರಿಖಲಿದಳು, ತ್ತ್ವ ದ –ಶಿಶುನಳ ಶರಿವಪ 

2. ಧಭೀ ಭತುತ  ಸ್ವರ್ಮಜಿಔ ಛವಾಬಾಧ ರಿ – ಜಿ ಎಸ಄ ಶಿರುದರ   

3. ಶ ವಿಮೇವಙನೆಮ ಷ ವೀ – ಛಯಂತ್ ಕಾಯಿಕ ಣಿ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಭಾಯತ್ ಕ್ಕಕ ಟ್ದಲಿ್ಲ  ಧಭೀ ಸೌಸಅದೀ – ಭಸಅತ್ಮ  ರ್ಗೆಂಧ 

ಗಟ್ಔ III 

ಆವಮ : ಶಿರ ವಸ್ವರ್ಮನಾ ನ ಫದ್ದಕು 

1. ಮೇಷರಿನ ಮಂಖಭಮ - ರ್ಮಸಿತ  ವೄೆಂಔಟೇಶ್ ಅಮಾ ೆಂರ್ಗರ್ 

2. ಭನೆಯಿೆಂದ ಭನೆಗ್ಗ – ಕೆ. ಎಸ಄. ನಯಸಿೆಂಸಸ್ವವ ಮಿ 

3. ಚಂದರ ಗುತ್ತತ  ಜಾತೆರ ಮಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಕ್ರರ ಮೀ – ಔಡಿದ್ಯಳು ಶಭಣಣ , ಆದವಔ, 

ಅಸನೀಶಿ ರ ಕಾವನ, ಶಿಮೇಖೆ  

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಎತ್ತ ಣ ರ್ಮಭಯ ಎತ್ತ ಣ ಕವಗಿಲೆ – ಡಾ. ಬೈಯಮಂಖಲ ರಾಮಗೌಡ್ 

ಸಿೆಂಧೂರಿ, ಅೆಂಕತ್ ರ ಕಾವನ 

ಗಟ್ಔ IV 

ಆವಮ : ಸಂಕವಣೀ  

1. ಪುರಾಣಖಳಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಮ ರಿಔಲ ನೆ – ಡಾ. ಟ್ಟ. ಆರ್. ಅನಂತ್ರಾಮು, ಔನೀಟ್ಔ 

ವಿಜಾಞ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಞ ನ ದವೀನ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ 

2. ಕಾದಿರಿನ್ನ ಕ್ಕಾ ರಿ – ನೇಮಿಚಂದರ , ಮರಿಕ್ಕಾ ರಿ, ಅೆಂಕತ್ ರ ಕಾವನ 

3. ಛಲ ರ್ಮಲ್ಲನಾ : ಷಭಸೆಾ  ಭತುತ  ರಿಸಅಯ – ಕೆ. ಸಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ , ಔನೀಟ್ಔ 

ವಿಜಾಞ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಞ ನ ದವೀನ, ಉದಮಭಾನ್ನ ಔಲಾಸಂಗ 

4. ಒದ್ದ ಠ್ಾ  : ಆಸಅಯದ ಅವಾಷತ  ಔಲ ನೆಖಳು – ಡಾ. ಸುೆಂಧರಾ ಭೂತ್ತ, 

ಅನ್ನದಿನದ ಆರವಖಾ , ಸಂತ್ ರ ಕಾವನ 



 

  ಬಿ.PÁA. ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಔನನ ಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

           ©PÁA ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀoÀå ¥Àj«r 
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¥ÀÄ À̧ÛPÀ ©PÁA ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ¸É«Ä À̧Ögï ¥ÀoÀå ¥Àj«r 

 I. ¹£ÉªÀiÁ- 15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 1.  

2. gÉÆÃ±ÀªÀiÁ£ï –PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä  

3. ¸ÀéUÀðPÉÌ (DPÁ±ÀPÉÌ) ªÀÄÆgÉÃ UÉÃtÄ-zÉÃªÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ 

 4. É̈½îvÉÆgÉ- ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£Áxï  

II. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ -15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ  

1. ªÉ¤¹£À ªÀvÀðPÀ - µÉÃPïì¦AiÀÄgï £ÁlPÀ PÀxÉ ( s̈ÀUÀªÁ£ï) 

 2. ©¢ÝAiÀÄ¨Éâ ªÀÄÄzÀÄQ- ²±ÀÄ£Á¼À µÀjÃ¥sÀ   

3. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÉÄÊzÁ£ÀªÀÇ, QæPÉmï JA§ QæÃqÉAiÀÄÆ- £Á.¢ªÁPÀgÀ  

4. zÀÈwUÉqÀzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ - ±ÉÆÃ s̈ÁgÁªï  

III. °AUÀ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ -13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 1. vÁ¬Ä JA§ ºÉtÄÚ – «£ÀAiÀiÁ MPÀÄÌAzÀ (PÀxÉ) 

 2. ªÀiÁw£À ªÀÄ°è ªÀÄÆPÀf Ó – qÁ.UÁAiÀÄwæÃ £ÁªÀqÀ (ªÀÄ»¼Á ¸ÀAPÀxÀ£À) 

 3. ºÉtÛ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ UÉzÀÝªÀ¼ÀÄ - qÁ.«ÄÃ£ÁQë ¨Á½ (¯ÉÃR£À)  

4. zËæ¥À¢ ¥ÀUÀqÉAiÀiÁrzÀ ¥ÁqÁÝ£À –  

IV. ¸ÀAQÃtð – 13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 1. zÉÃªÀgÀÄUÀ¼À gÁdåzÀ° è- ¨ÉÆÃ¼ÀÄªÁgÀÄ ªÀÄºÀªÀÄäzï PÀÄAk 

 2. §jUÉÆqÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À- PÉ.J¸ï.£ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä  

3. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ-J.PÉ.gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï  



4. UÁzÉUÀ¼À°è £Á¬Ä- ¹A¦.°AUÀtÚ  

 
 
 
           ©PÁA £Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀoÀå ¥Àj«r 
 
 
         1. PÀqÀ®Ä – 15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 
 

1. §AUÁgÀ wÃgÀ- zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ (PÀªÀ£À) 
2. ¸ÀªÀÄÄzÀæVÃvÉUÀ¼ÀÄ– «.PÀÈ.UÉÆÃPÁPï 
3. ªÀÈzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæ -ºÉ«ÄäAUÉéÃ 
4. gÀ£Àß£À UÀzÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ªÉÊ±ÀA¥ÁAiÀÄ£ÀzÀ s̈ÁUÀ  

 
2.     ¸ÀºÀ¨Á¼Éé  -15 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ  

1. ºÉÆ¸À¨Á¼ÀÄ £ÀªÀÄä¢zÉ – ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt« 
2. ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ – PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î (PÀxÉ) 
3. eÉÃ£ÀªÀé£À ¸ÀA¸ÁgÀ - ±Á.¨Á®ÄgÁªï 
4. PÁr£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ- J.¹.®PÀëöäuï 

 
          3.     ¸ÁªÀÅ -   13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 
 

1. M§â¤UÉ JµÀÄÖ ¨sÀÆ«Ä ¨ÉÃPÀÄ- °AiÉÆÃ mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï (gÀAUÀ£ÁxÀ gÁªï) 
2. PÉgÉUÉ ºÁgÀ –d£À¥ÀzÀ PÀxÀ£À VÃvÉ 
3. ¸ÁªÉÃ ªÀÄ£ÉUÉ s̈ÀÆµÀt – PÉ.¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt 
4. ¸Á«£À PÁgÀtUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ- J£ÉÌ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀAiÀÄå PÀªÀ£À 

 
       4.¸ÀAQÃtð   - 13 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ  

1. ±Á±ÀévÀ CxÀð±Á¸ÀÛç 
2. eÉÊ®Ä- ¨ÁågÀ¸ï ¸ÁAqÀæ¸ï, PÀ£ÀßqÀPÉÌ- f.gÁd±ÉÃRgÀ 
3. PÀgÉÆÃ£Á PÀxÉUÀ¼ÀÄ- ²ªÁ£ÀAzÀ vÀUÀqÀÆgÀÄ  
4. ¹ÃvÁ -  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ಬಿ.©.ಎ. ಮೂರು ಭತುತ  ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ಔೀನನ ಡ್ ಭಾಷಾ ಠ್ಾ ಔರ ಭ 

 
ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್   .ಬಿ.ಎ  ಔನನ ಡ್ಠ್ಾ ಖಳು 

ಷರ್ಮಛ 

1.  ನಲತೆತ ವಳಯ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಾ  - ಡಾ. ಸಿದದ ಲ್ಲೆಂಖಮಾ  

2. ಪೂಣಾೀಹುತ್ತ - ಸುದೇೆಂದರ  

3. ನಮೂಮ ಯನಮಔರು - ಮಿಜಿೀಅಣಾಣ ರಾಮ 

4. (ಒದ್ದಠ್ಾ )ಸ್ವರ್ಮಜಿಔ ಫದಧ ತೆ-ಗುರುರಾಛ ಔಛೀಗಿ 

 

ವೆಚಾರಿಔತೆ 

1. ಬಖದೆಿವತೆ ಸಅಗೂ ಅರಾಧ ಭತುತ  ಶಿಕೆೆ - ಎನ್.ವೄೆಂಔಟ್ರಾಮ್ 

2. ಯಾ ಕಾಲದ ಶಷತ ರ ವನ್ನ ಹೇಳಿದರೇನ್ನ- ಕುವೄೆಂಪು 

3. ಬೆಂಕಭಳೆ-ಬಾನ್ನಮುಷಾತ ಔ 

4. (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ದೇರುಬೇಡ್, ರ್ಮನವಿವಮತೆಬೇಕು-ಸುದೇೆಂದರ ಭೂಪಾಲಂ 

 

ಜಿವನ ಭತುತ  ಔಲೆ 

1. ಬಿಡುಖಡೆ- ವಿವಣಾಶೆಂತೇವವ ಯ 

2. ಬಳರ್ಗಖನನೆದ್ದದ - ಛನದಗಿವತೆ 

3. ಭಸ್ವಲೆದವಸೆ- ಪು.ತ್ತ.ನ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಮುತುತ ಖಳನ್ನನ  ಆಯ್ದದ  ಕಡ್ಲೇ?- ಶೆಂತ್ಯಷ (ಔತೆ) 

 

ಸಂಕವಣೀ 

1. ಾ ಸಅಯ ಭತುತ  ನೈತ್ತಔತೆ-ಡಾ. ಜಿ.ಎನ್. ಭಲಿ್ಲಕಾಜುೀನ  

2. ಔತೆತ ಆದಳು ಅತೆತ - ಜಾನದ 

3. ವಿಕಕ ಪಿವಡಿಮ ಎೆಂದರೇನ್ನ?-ಯ್ದ.ಬಿ.ನಛ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಅಯಾ  ಖಣೇವ-ಎಚ್.ನಯಸಿೆಂಸಮಾ  

 



 

 

 

 

4ನೇಸೆಮಿಷಿ ರ್  . ಬಿ.©.ಎ.  ಔನನ ಡ್ಠ್ಾ ಖಳು  

ಯ್ದದಧ  
ಆವಮ: ಹುಡುಗಿಗ್ಗ  ಬಿದದ ಕನೆಮ ಔನಸು - ಎಚಿ್ಚ ಸಿವ  (ಔವಿತೆ) 

1. ಯನನ ನ ಖದ್ಯಯ್ದದಧ ದ ಆಮದ ಭಾಖ 

2. ಔನನ ಡಿಖಯ ಔಭೀಔಥೆ ಅಥವಾ ವಿಛಮನಖಯ ರಾಛಾ ದ ನವ, 

ಳಸಂಚುಖಳು(ಆಮದ ಭಾಖ)- ಖಳಖನಥ 

3. ಯಷಾಾ ಯ್ದದಧ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧದಲೇಕನ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ )ಯವಧಭತುತ ಹೆೆಂಖಸು-ಸು.ರಂ.ಎಕುಕ ೆಂಡಿ 

ರಾಷಿ್ಟ ರ ವಮತೆ 

ಆವಮೆಂದ್ದಗೂಡಿಸಅಡು- ಸವಭಶೇಕಯಇರ್ಮರ ಪುಯ 

1. ಐಔಾ ರ್ಗನ - ಜಿ.ಎಸ಄.ಎಸ಄ 

2. ಲವಔನಮಔಯಭಧಾ ದಲಿ್ಲ  - ಎೆಂ.ವಿ. ಇನೆಂದ್ಯಯ 

3. ನರಾಶಿರ ತೆ–ಎಚ್.ವಿ.ಸ್ವವಿತ್ರ ಭಮ  

(ಒದ್ದಠ್ಾ )ಬಖತೆ್ತ ೆಂಗ್ (ಜಿವನಙರಿತೆರ ಮಆಮದ ಭಾಖ) - ಡಾ.ಜಿ.ರಾಭಕೃಶಣ  

ಶೆಂತ್ತ 
ಆವಮ:ಭಸಅತ್ಮ -ಗಂರ್ಗಧಯಚಿತ್ನತ ಲ 

1. ನಲಿ್ಲಮಲಿ್ಲನವರುಬಂತು - ಕೆಷದ್ಯಶಿ 

2. ಲಕೆ ಮ ವವನಜೈಮಿನಭಾಯತ್ದಆಮದ ಭಾಖ 

3. ಗೊಲೆಥಾ -ಗೊವವಿೆಂದಪೈ (ಖಂಡ್ಕಾಾ ಆಮದ ಭಾಖ) 

(ಒದ್ದಠ್ಾ ) 

ಸಂಕವಣೀ 
ಆವಮ 

1. ಹುಲ್ಲನ್ನಡಿಸಿದಗೂಢಾಚಾರಿ- ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಂಡೆಕವಲು 

2. ಸುೆಂದಯಲಾಲಬ ಹುಗುಣಯಯಅಪಿ ಕವಙಳುಳಿ 

3. ಭನ್ನಕುಲದಔತೆ - ವಶಿಔಲಾವಿವಯಮಾ ಸ್ವವ ಮಿ 

(ಒದ್ದಠ್ಾ )ಖರುಡ್ಗಂಫದದ್ಯಷಮಾ - ಗೊರೂರುರಾಭಸ್ವವ ಮಿಐಮಾ ೆಂರ್ಗರ್ 



 

 
 
 

ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಮೂರುಭತುತ ನಲಕ ನೇಸೆಮಿಷಿ ಔೀನನ ಡ್ಭಾಷಾಠ್ಾ ಔರ ಭ 
 

ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 

ಗಟ್ಔ ದೈನಂದಿನಲಮ

ಛನದ                                                                      ಆಮದ ದಾ ಖಳು

ಊಟ್ದಶಿಸುತ ಭತುತ ಆರವಖಾ ಕಳೆಳ ರ್ಗಲವಭೀ

ನಭಮ ಎಮೄಮ ಗ್ಗರ್ಮತುತ್ತಳಿಯ್ದವುದೇ ಗೊರೂರುರಾಭಸ್ವವ ಮಿಅಮಾ ೆಂರ್ಗರ್

ಒದ್ದಠ್ಾ ನನ್ನಫಡ್ವಿಆತ್ಫಡ್                         ದ ರಾ ಬೇೆಂದೆರ

ಗಟ್ಔ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಾ

ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಾ ದಸಣತೆ                                                    ಕೆ ಎಸ಄ ನಸ್ವರ್ಅಸಭದ್

ನಭಮ ಲವಔದಗಿವತೆ                                                    –ವೆದೇಸಆ

ರ ಜಾರ ಭುತ್ವ ಭತುತ ಮೂರುಮಂಖಖಳು                   ಬಷಖಯಸಳಿಳ ರಾಭಣಣ

ಒದ್ದಠ್ಾ ನನೂನ ರಿಗ್ಗಭನ್ನಶಾ ಯನ್ನನ

ಹುಟಿ್ಟ ಸಿಔಳಿಸಿ ಫಾತ್ತರ್ಮಯಲ್ಲಯಾ

ಗಟ್ಔ ಸೌಸಅದೀ

ನೂರೈರಾಲಿವ                                                      ಪಂ

ಕುಸಿಯ್ದತ್ತತ ರುಸ್ವೆಂಷಕ ೃತ್ತಔನೆಲೆಖಳು ರಂಜಾನ್ದಖೀ

ಅಲಿ್ಲ  ಅನಲ್                                                               - ತ್ತರ ವಣಿ

ಒದ್ದಠ್ಾ ಸ್ವವ ಮಿಸಂಧ್ಯನ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ಸ್ವವ ಮಿ

ಗಟ್ಔ ಸಂಕವಣೀ

1ಸದಿಸರೆಮ-ಷವಿಷಭಮ                                             - ಡಾ. ಸುೆಂಧರಾ ಭೂತ್ತ 

ಷಔಲವೂಸ್ವಮ ರ್ಟೀ                                                          ಟ್ಟ ಜಿ ಶಿರ ವನಧ ಲೇಕನ

 ಕುಲಕುಲ ಎೆಂದ್ದ ನವವಾದ ಕುಲಗೇಡಿಖಳು                  - ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ 



ಒದ್ದಠ್ಾ ನನ್ನ ಹುಡುಖಭತುತ ಕಾಲ                      ರ ತ್ತಭಾನಂದಕುರ್ಮರ್

 

 

 ನಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ 

 

ಗಟ್ಔ 1 ನಖರಿವಔತೆ 

1 ಮೇಬೈಲ್ ಬನೆನ ವರಿ ಬಂತು!                                       - ಈಯ  ಎೆಂ.ಕಂಫಳಿ 

2 ಲಂಪಿಔೆ  ರವರ್ಮೆಂಙನ                                       - ಕೆ.ಪುಟಿ್ ಸ್ವವ ಮಿ 

3 ಪ್ಪರುವಿನ ನೆಲದಲಿ್ಲ  ಚುನಣೆ                                 - ನೇಮಿಚಂದರ  

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಕಾಡು ಭನ್ನಶಾ ನ ಔರಾರುಖಳು              - ಪೂಣೀಚಂದರ  ತೇಛಸಿವ  

 

ಗಟ್ಔ 2 ಅಭಿವೃದಿಧ  

1 ಅಭಮ  ಗುಡ್ಡ                                                             - ಙ. ಷೀಮಂಖಳ 

 2 ರ್ಮನ ನಮಿೀತ್ ಭಸಅಷಭಸೆಾ ಖಳು                      - ನಗೇವ ಹೆಖಡೆ   

 3  ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕವಸ಄                                                   -  ವೆದೇಸಆ 

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಬೆಂಖಳೂರು ಫಹುರೂಪಿ ನಖಯವಾಗಿ  

     ಬಳೆದ್ದ ನೆಂತ್ ಔಥೆ                                                     - ಸಿ.ಆರ್.ಸಿೆಂಸ 

ಗಟ್ಔ 3 ಔರುಣೆ  

1 ಭಳೆರಾಛನ ಸಅಡು                                                    - ಛನದ ಗಿವತೆ 

2 ಭನ್ನವಿನ ರಾಣಿ                                                         - ಕಡ್ಗಿನ ಗೌಯಭಮ  

3 ಲುಮೄ ಹೊನಲ ತ್ಡೆಖಳು                                         - ಪು.ತ್ತ.ನ 

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ )ಸಅರ್ಗದರೆ ʼರ್ಮರಿಬಿಡಿ                               - ಎೆಂ.ಆರ್. ಔಭಲ 

ಗಟ್ಔ 4 ಸಂಕವಣೀ  

1 ರೆಸಿಪಿ                                                                          ಟ್.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ 

2 ಧ್ಯಯವಾಡ್ದ ಡೆಡ  ದಿನಖಳು                                        ರಾಜೆಂದರ  ಚ್ಚನನ  

3ಯಾರು ಅರಿಮದ ವಿವಯ                                               -ಕುವೄೆಂಪು   

4 (ಒದ್ದಠ್ಾ ) ಸಂಕಾರ ೆಂತ್ತ 

 (ಉಷಾ ಭತುತ  ರುದರ ಯ ಪ್ಪರ ವಭ ರ ಔಯಣ)                        -ಲಂಕೇಶ್ 

 



 

 

                             ಮೂಯನೇ ಸೆಮಿಷಿ ರ್  ©ಎ ಸೆಿ   ಫಾಾ ಶನ್ ಭತುತ  ಇೆಂಟ್ಟವರಿಮರ್ 

ಗಟ್ಔ : ೧.ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಆವಮ 

1)ಗಿಯಣಿವಿಸ್ವತ ಯನವಡ್ಭಮ  - ಶಿಶುನಳವರಿವಪ 

2)ೆಂದ್ದಗ್ಗಯ್ದಯಂತ್ರ ದ ಔಥೆ - ರ ಭುಶಂಔಯ 

3)ಗುಲಾಬಿಟಾಕವಸ಄  - ವೆದೇಸಆ 

4) ಮೌಸಿಬ ಟಿು ಮೇಲಸಆಡಿದ್ಯತ್ - ವಿ. ಬಿ. ನಖರಾಜ್ (ಒದ್ದಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ : ೨.ಸಸಿವು 

ಆವಮ 

1) ಅನನ ಮಘಞ  - ಔನ - ದ. ರಾ. ಬೇೆಂದೆರ  

2)ಅಔರ ಭಸಂತ್ನನ - ಆಮದ ಭಾಖವಯಣಕುರ್ಮಯಲ್ಲೆಂಬಾಳೆ. ಅನ್ನವಾದ - ದ್ದ. ನೆಂ.ಬಳಖಲ್ಲ 

3)ಜೊವಳದಪಾಳಿ - ಚ್ಚನನ ವಿವಯಔಣವಿ 

4)ಸಸಿವು - ಔನ - ಟ್ಟ. ಮಲಿ  (ಒದ್ದಠ್ಾ )  

ಗಟ್ಔ:೩.ಶೈಲ್ಲ /ವಿನಾ ಷ 

ಆವಮ 

1)ಛಡೆ - ಔನ – ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄.ಶಿರುದರ   

2)ಅಕುಕ  - ಔಥೆ - ವೆದೇಸಆ 

3)ಔನ೯ಟ್ಔಸಂಷಕ ೃತ್ತಭತುತ ವಶಭೂಶಣಖಳಶೈಲ್ಲ - ಲೇಕನ - ಡಾ.ಸಂಧ್ಯಾ ಯವಿ. 

4)ಬಂತುಬಂತುಔರೆೆಂಟುಬಂತು - ರ ಬಂಧ - ಙ. ಸ.ಯಘುನಥ್(ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ:೪ಸಂಕವಣೀಲೇಕನಖಳು 

ಆವಮ 

1) ಕವಟಾಾ ಧತ್ತಯಾದಹುಡುರ್ಗಟ್ದಹುಡುಖ  - ಲೇಕನ  - ಬಾಲಚಂದರ  

4)ನಭಗ್ಗಬೇಕಾದಇೆಂಗಿಿ ವಷ್  - ಕುವೄೆಂಪು  

2)ವತ್ರ್ಮನದಬಾಳ   - ಗುಡಿಸಳಿಳ ನಖರಾಜ್ 



3) ಮೆಸೂರುರುರ್ಮಲು - ವಿ. ಸಿವತ್ನರಾಭಮಾ  (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ನಲಕ ನೇಸೆಮಿಷಿ ಬಿೀಎಸೆಿ ಫಾಾ ಶನ್ ಭತುತ  ಇೆಂಟ್ಟವರಿಮರ್ 

ಗಟ್ಔ : 1 ಕೈಭಖೆ ರಂರೆ 

ಆವಮ 

೧)ಭಖೆ ದಸ್ವಹೇಫ - ಖದಾ  - ಬಾಖಲಡಿದೇರಾಮ 

೨)ಕಂಫಳಿಭಖೆ  - ೆಂದ್ದರಿಙಮ.  ಡಾ.ರಾಛ ದಳವಾಯಿ  

೩)ಕೈಭಖೆಙಳುಳಿ  - ಲೇಕನ - ರ ಷನನ  

೪) ಜಡ್ಯ ದ್ಯಸಿಭಮಾ ನ ಜಿವನ ಭತುತ  ಙನಖಳು – ಔನೀಟ್ಔ ವಯಣ ಔಥಾಮೃತ್  

ಡಾ.ವಿ.ಜಿ.ಪೂಜಾಯ (ಒದ್ದಠ್ಾ )   

ಗಟ್ಔ : 2 ಅಸಆೆಂಸೆ 

ಆವಮ 

೧) ಬುದಧ  -  ಔನ - ದ. ರಾ. ಬೇೆಂದೆರ  

೨)ನಭ೯ಲಧಭ೯ದಿೆಂದಪಾಲ್ಲಸುಧರೆಯಂ - ಛನನ  

೩)ಅೆಂಔ - ಔಥೆ - ಙದ್ದರಂಖ 

೪)ಭಿಕೆು ಔರಿಗ್ಗರಟಿ್ಟ ದ್ಯನರ್ಮಡಿದರ ಸಂಖ - ವಿ. ಹೆಚ್. ಖವಿಸ್ವವ ಮಿ. (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ:3 ವಾಸುತ ಶಿಲ  

ಆವಮ 

೧)ಬೇಲೂರಿನಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಮರು  - ಔನ - ಡಿವಿಜಿ 

೨)ವಾಸುತ ಸಂತುತ ,ಶಿಲ ಸಂತುತ ,ಚಿತ್ರ ಸಂತುತ  -ಲೇಕನ - ಹೆಚ್. ಎನ್. ಗೊವಪಾಲರಾವ್.  

೩)ಕರೆದಗುಹೆಖಳು - ಡಾ. ಶಿರಾಭಕಾರಂತ್ರು 

೪) ವಾಸುತ ಶಿಲ ದ ಇತ್ತಸಅಷ – ಲೇಕನ ಕೆ.ಎಸ಄.ಷದ್ಯನಂದ (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 

ಗಟ್ಔ:4 ಸಂಕವಣೀಲೇಕನಖಳು 

ಆವಮ 

೧)ಬೆಂಖಳೂರಿನಸತ್ತತ ಯಛಪಾನಟೌನಿ ಪ್ – ಸಂ ಅಖರ ಸಅಯ ಕೃಶಣ ಮೂತ್ತೀ 

೨) ಸಣದ ಹುಚಿು  - ಲಾರೆನೆ್  

೩) ಸದಿಸರೆಮದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥೀಖಳ ಸಿಥ ತ್ತಖತ್ತಖಳು - ಕುವೄೆಂಪು 



೪)  ಗುಬಿಬ ವಿವಯಣಣ  – ಆತ್ಮ ಙರಿತೆರ  ಆಮದ ಬಾಖ  (ಒದ್ದ ಠ್ಾ ) 
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ತ್ತರ ಕೆ-A-5: ಭಾಯತ್ತವಮಭತುತ ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ 

(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦)(MlÄÖ 39-42 
UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 

 

೧. ಭಾಯತ್ತವಮಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ರಿಙಮ, ಕಾಾ ಕಾಯಣಖಳು : ರ ತ್ತಭೆ, 

ವುಾ ತ್ ತ್ತತ , ಷಹೃದಮ, ಕಾಾ ರ ಯವಛನ 

೨. ರ ಮುಕಅಲಂಕಾರಿಔರು(ಭಾಯತ್ತವಮ):ಬಯತ್, ಭಾಭಸ, ದಂಡಿ, ಆನಂದಧೀನ, 

ವಾಭನ, ಅಭಿನಗುತ , ಕೆೆವಮೆಂದರ , ರಾಛಶೇಕಯ,:  

೩. ರ ಮುಕಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು : ಅಲಂಕಾಯ, ಯಷ, ರಿವತ್ತ, ಧವ ನ, ಓಚಿತ್ಾ , ಕರ ವಕತ  

೪. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ಕಾಾ ಕುರಿತ್ರಿಔಲ ನೆಖಳು, ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ 

೫. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಷಔರು:  ಪಿ್ಪ ವಟವ (ಅನ್ನಔಯಣವಾದ), ರಿಸಿ್ವ ಟ್ಲ್ 

(ಕೆಥಾಸಿೀಸ಄),  

ಲಾೆಂಜಿನಸ಄ (ಭಹೊನನ ತ್ತತ್ತ್ವ ), ಟ್ಟ.ಎಸ಄. ಏಲ್ಲಮರ್ಟ (ಾ ಕತ ತ್ವ ನಯಷನಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್).  

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು: 

೧. ಭಾಯತ್ತವಮಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ತ್ತವ.ನಂ.ಶಿರ ವ.  

೨. ತೌಲನಔಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೩. ಯಸವವೆಸಃ - ಕುವೄೆಂಪು 

೪. ಕಾವಾಾ ಥೀಚಿೆಂತ್ನ - ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   

೫. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ವಿ.ಎೆಂ. ಇನೆಂದ್ಯರ್ 

೬. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ರ ವವ - (ಅನ್ನ) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. (ಮೂಲ : ಸಡ್ನ ನ್)  

೭. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು - ಡಾ.ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೮ ವಿಭರ್ಶೀಮರಿಭಾಷೆ - ಒ.ಎಲ್. ನಖಭೂಶಣಸ್ವವ ಮಿ 

೯. ಪಾರ ಯವಗಿಔವಿಭರ್ಶೀ- ಸಂ : ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ  , ಲಕೆ ಮ ವನರಾಮಣಬರ್ಟ 

೧೦. ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ. ಯಸಭತ್ತ್ರಿವಕೆರೆ 



೧೧. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಾದಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲೆಭಠ್ 

೧೨. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮರ್ಮದರಿಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲ್ಲಭಠ್ 

೧೩ಆಧುನಔಇೆಂಗಿಿ ಷೆಾ ಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ - ಪ್ರರ .ಎಲ್.ಎಸ಄. ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್ 

೧೪. ತ್ಯಖತ್ತಖಳಲಿ್ಲಕುವೄೆಂಪುಬವಧಸಿದಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ.ಎಸ಄.ಎೆಂ. 

ವೃಶಭೇೆಂದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೧೫. ಧವ ನಾ ಲವಔ : ೆಂದ್ದಅಧಾ ಮನ - ಕೆ.ವಿ. ನರಾಮಣ 
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ತ್ತರ ಕೆ- A-6: ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆಮಆಧುನಔರೂಖಳು 

(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦) (MlÄÖ 39-42 
UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) 

 

೧. ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ಕಾಾ  ಕುರಿತುಔನನ ಡ್ಲಾಕ್ಷಣಿಔಯಚಿೆಂತ್ನೆಖಳು, 

ಔವಿರಾಛರ್ಮಖೀ, ಕಾವಾಾ ಲವಔನ, ಔನನ ಡ್ಕುಲಯಾನಂದ (ಜಾಮಗೊೆಂಡ್), 

ಕುವೄೆಂಪು ,ತ್ತವನಂಶಿರ ವ., ಎಚ್.ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

. ೨. ಜಾನದಯಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : ಜಾನದದಲಿ್ಲಕಾಾ ಶಷತ ರ ಕುರಿತ್ಉಲಿೆ ವಕಖಳು 

೩. ದಲ್ಲತ್ಭತುತ ಬಂಡಾಮರ ಜೆಞ  : ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆಮಅೆಂವಖಳು 

೪. ಭಸಆಳಾಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ : 

ಸಿತ ರ ವಸಂವದನೆಖಳಸಆನೆನ ಲೆಮಲಿ್ಲರೂಪಿತ್ಗೊೆಂಡ್ಕಾಾ ತ್ತ್ವ ಖಳು 

೫. ಆಧುನಔಕಾಾ ವಾದಖಳು :  ಅಭಿಜಾತ್ವಾದ, ನಅಭಿಜಾತ್ವಾದ, ಯಭಾ ವಾದ, 

ಆದವೀವಾದ, ಸೌೆಂದಮೀವಾದ, ವಾಷತ ವಾದ, ಸಂಕೇತ್ವಾದ, ರ ತ್ತರ್ಮವಾದ, 

ಅಭಿಾ ಕತ ವಾದ, ಅತ್ತವಾಷತ ವಾದ, ಅಸಿತ ತ್ವ ವಾದ, ನಾ ವಾದ, ನವೇವತ್ತ ಯವಾದ, 

ಔಪು ಸುೆಂದಯವಾದ. 

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು :  

೧. ಭಾಯತ್ತವಮಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ತ್ತವ.ನಂ.ಶಿರ ವ.  

೨. ತೌಲನಔಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೩. ಯಸವವೆಸಃ- ಕುವೄೆಂಪು 

೪. ಕಾವಾಾ ಥೀಚಿೆಂತ್ನ - ಜಿ. ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   



೫. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ವಿ.ಎೆಂ. ಇನೆಂದ್ಯರ್ 

೬. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ರ ವವ - (ಅನ್ನ) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. ( ಮೂಲ: ಸಡ್ನ್) 

೭. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು - ಡಾ. ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೮ವಿಭರ್ಶೀಮರಿಭಾಷೆ - ಒ.ಎಲ್. ನಖಭೂಶಣಸ್ವವ ಮಿ 

೯. ಪಾರ ಯವಗಿಔವಿಭರ್ಶೀ :ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ  , 

ಲಕೆ ಮ ವನರಾಮಣಬರ್ಟ 

೧೦. ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ. ಯಸಭತ್ತ್ರಿವಕೆರೆ 

೧೧. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಾದಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲೆಭಠ್ 

೧೨. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮರ್ಮದರಿಖಳು - ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತೆಲ್ಲಭಠ್ 

೧೩, ಆಧುನಔಇೆಂಗಿಿ ಷೆಾ ಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ - ಪ್ರರ .ಎಲ್.ಎಸ಄. ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್  

೧೪. ತ್ಯಖತ್ತಖಳಲಿ್ಲಕುವೄೆಂಪುಬವಧಸಿದಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ.ಎಸ಄.ಎೆಂ. 

ವೃಶಭೇೆಂದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೧೫. ಧವ ನಾ ಲವಔ : ೆಂದ್ದಅಧಾ ಮನ - ಕೆ. ವಿ. ನರಾಮಣ 

೧೬. ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ. ನಟ್ರಾಛಬೂದ್ಯಳ 

೧೭ಸೌೆಂದಮೀಷಮಿವಕೆೆ  - ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   

೧೮. ಛನದಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ವಿವಯಣಣ ದಂಡೆ 

೧೯. ಔನನ ಡ್ಕಾಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಎಸ಄.ಎೆಂ.ಸಆರೇಭಠ್ 
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(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦) :  

 
 

  ೧. ಸಂಶವಧನೆ        ರಿಔಲ ನೆ , ಅಥೀ. ಷವ ರೂ, 

ಸಂಶವಧನೆಭತುತ ವಿಭರ್ಶೀಮಅೆಂತ್ಷೆ ೆಂಬಂಧ, ಸ್ವಭಾ ತೆ, ಆಔಯಸ್ವರ್ಮಗಿರ ಖಳು. 

 : ೨. ಕೆೆವತ್ರ ಕಾಮೀಕೆೆವತ್ರ ಕಾಯಾೀಙಯಣೆ, ಾ ಕತ ಖಳು, ರ ಶನ ಳಿಖಳು, 

ನಮೂನೆಖಳುಇತ್ನಾ ದಿ : 

೩. ಸಂಶವಧನಹಂತ್ಖಳು;ಆಔಯಖಳಸಂಖರ ಸ, ಆಔಯಖಳವಿರಿ್ಶವಶಣೆ, 

ಆಔಯಖಳವಾಾ ಖ್ಯಾ ನರ್ಮದರಿಖಳುಸಅಗೂಉಸಅತ್ಮ ಔಷತ್ಾ ಖಳು,       

ಸಂಶವಧಔನಛವಾಬಾದ ರಿಖಳು :  

೪. ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು;ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ- ಅಥೀ, ಷವ ರೂ, ಉದೆದ ವವ, 

ಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು, ವಿಧ್ಯನಖಳು : 

೫. ವಿಭರ್ಶೀಮರ ಕಾಯಖಳು;ಚಾರಿತ್ತರ ಔ, ರೂನಶಠ , ಷರ್ಮಛಶಸಿತ ರ ವಮ, 

ಭನವವೆಜಾಞ ನಔ, ಪಾರ ಯವಗಿಔ, ರಾಙನಔ, ಸುತ ನಶಠ ಭತುತ ಸಿತ ರ ವವಾದಿವಿಭರ್ಶೀ, 

ಳಮುಖಿವಿಭರ್ಶೀ- ಹೊಯಮುಖಿವಿಭರ್ಶೀ 

 

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು : 

೧. ಸಂಶವಧನೆ - ಎೆಂ. ಚಿದ್ಯನಂದಮೂತ್ತೀ – 



೨. ಔನನ ಡ್ಸಂಶವಧನಶಷತ ರ -ಡಾ.ಎೆಂ.ಎೆಂ, ಔಲಬುಗಿೀ 

೩. ಸಂಶವಧನವಿಧ್ಯನ - ಪಿ.ವಿ. ಕುಲಔಣಿೀ, ಸರಿಕೃಶಣ ಬಯಣಾ , ಜಿ. ಷದ್ಯಶಿ 

೪. ಔನನ ಡ್ಸಂಶವಧನರ್ಮಖೀಭತುತ ಇತ್ತಸಅಷ -ಡಾ.ಸಂಖಮವಷದತ್ತತ ಭಠ್ 

೫. ಸಂಶವಧನರಂಖ- ತ್ನಳತ ಜೆಸಂತ್ಕುರ್ಮಯ 

. ೬. ಸಂಶವಧನಷವ ರೂ - ಡಾ.ಬಿ.ವಿ. ಶಿರೂಯ 

೭. ರ್ಮನವಿಔಸಂಶವಧನೆ - ಡಾ.ಚಂದರ ಪೂಜಾಯ 

೮ವಿಭರ್ಶೀಮಪೂೀಶಿಿ ಭ – ಜಿ.ಎಸಿಿ ರುದರ   

೯. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀಮಮೂಲತ್ತ್ವ ಖಳು - ಡಾ.ಎಚ್. ತ್ತಪ್ಪ ವರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ 

೧೦. ವಿಭರ್ಶೀಮರಿಭಾಷೆ - ಒ.ಎಲ್. ನಖಭೂಶಣಸ್ವವ ಮಿ 

೧೧. ಪಾರ ಯವಗಿಔವಿಭರ್ಶೀ - ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ಄. ಶಿರುದರ   

೧೨. ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ಮಿವರ್ಮೆಂಸೆ - ಡಾ.ಯಸಭತ್ತ್ರಿವಕೆರೆ 

೧೩. ಪಾಶಿ ತ್ಾ ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಾದಖಳು - ಸಿ.ಆರ್. ಮಯವಿನತ್ಲೆಭಠ್ 

೧೪. ಕಾಾ ಶಷತ ರ ರಿಭಾಷೆ - ಭಲಿೆ ವಪುರಂಜಿ. ವೄೆಂಔಟೇವ 

೧೫. ಸ್ವಸಆತ್ಾ ವಿಭರ್ಶೀ - ಸಿ.ಎನ್. ರಾಭಚಂದರ ನ್ 
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ನಲಕ ನೆಮಸೆಮಿಷಿ ಔೀನನ ಡ್ (DSC)  

ತ್ತರ ಕೆ-೮ (ಎ) ಜಾನದಸಅಗೂಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ  

(ಕೆರ ಡಿರ್ಟಖಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦) 

 

೧. ಛನದ-ಜಾನದಜಾನದ; . ಜಾನದಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು, ಭೌತ್ತಔಜಾನದ, 

ಮೌಖಿಔ, ಜಾನದಕಾಾ  

೨. ಛನದರಂಖಭೂಮಿ,  : ರ ದವೀನಔಲೆಖಳು, ಛನದಭಸಅಕಾಾ ಖಳು, 

ಜಾನದದಲಿ್ಲಪಾರ ದೇಶಿಔತೆ, ದೈತ್ವ ಖಳು, ನಂಬಿಕೆಖಳು, ಐತ್ತಸಾ ಖಳು. 

 

೩. ಜಾನದಕೆೆವತ್ರ ಕಾಮೀ : ವಿಧ್ಯನ, ರ ಶನ ಳಿ, ಜಾನದಸ್ವಸಆತ್ಾ ಸಂಖರ ಸ, 

ಗಿೀಔಯಣ, ವಿರಿ್ಶವಶಣೆ 

 

೪. ಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ ;ಸಿತ ರ ವವಾದಿಒದ್ದಭತುತ ಸಿತ ರ ವವಾದಿವಿಭರ್ಶೀ, 

ಔನನ ಡ್ಸ್ವಸಆತ್ಾ ದಲಿ್ಲಭಸಆಳೆಮರ ತ್ತನಧವಔಯಣ, 

ಔನನ ಡ್ಲೇಕಕಮರುಭತುತ ಛನಪಿರ ಮಸ್ವಸಆತ್ಾ  :. 

೫. ಅಧಾ ಮನಠ್ಾ ಖಳು;   'ಗುಲಾಬಿಟಾಕವಸ಄' ವೆದೇಸಆ, ಸಿತ ರ ವವಾದ - - ಡಾ. 

ಎಚ್.ಎಸ಄ಶಿರ ವಭತ್ತ 

 

ರಾಭವೀನಖರ ೆಂಥಖಳು : 

ಜಾನದಷವ ರೂ - ಡಾ. ಸಅ.ರ್ಮ.ನ. 

೨. ಸೈದ್ಯಧ ೆಂತ್ತಔಜಾನದ – ಅೆಂಫಳಿಕೆಸಆರಿಮಣಣ  



ಜಾನದರ ಕಾಯಖಳು - ತ್ತವ.ನಂ. ಶಂಔಯನರಾಮಣ 

ಛನದಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು - ವಿವಯಣಣ ದಂಡೆ 2. 

ಜಾನದತ್ತ್ವ ಖಳುಭತುತ ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ್ಖಳು – ಅೆಂಫಳಿಕೆಸಆರಿಮಣಣ  

ಜಾನದದವೀನ - ಔನೀಟ್ಔವಿ.ವಿ.  

ಔನೀಟ್ಔಜಾನದ - ಜಾನದಅಕಾಡೆಮಿ 2. 

ಜಾನದಸ್ವಸಆತ್ಾ  - ಗಿಯಡಿಡ ಗೊವವಿೆಂದರಾಛ 

ಜಾನದವಿವಕ್ಷಣೆ - ಅೆಂಫಳಿಕೆಸಆರಿಮಣಣ  

೧೦. ಜಾನದಕಾಾ ಖಳು - ಸಂ, ಅಶಿವ ಮಸ಄ ಸುೆಂದರಂ, ಮೆಸೂರುವಿ. ವಿ.  

೧೧. ಸಿತ ರ ವವಾದಭತುತ ಭಸಆಳಾಅಧಾ ಮನೆಂದ್ದರ ವಶಿಕೆ - ಡಾ.ಡಿ. ಮಂಖಳಾಪಿರ ಮದಶಿೀನ 

೧೨. ಭಸಆಳಾಅಧಾ ಮನದತ್ನತ್ತವ ಔನೆಲೆಖಳುಭತುತ ಭಸಆಳಾಙಟುಟ್ಟಕೆಖಳು - ಡಾ.ಪಿರ ವತ್ತಶುಬಚಂದರ  

೧೩. ಸಿತ ರ ವವಾದಿದಿಕ್ಕಕ ಚಿ - ಡಾ.ಇೆಂದಿರಾಆರ್  

. ೧೪. ಭಸಆಳಾಸಂಔಥನ - ರ್ಗಮತ್ತರ ನಡ್ –  

೧೫. ಸಿತ ರ ವವಾದ- ಸುಮಿತ್ನರ ಬಾಯಿಬಿ.ಎನ್. 

೧೬, ಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ ಷಮಿವಕೆೆ  - ಆಲಾಾ ೆಂಬಾಟಿಾ ಭಿ 

೧೭ಆಧುನಔಭಸಆಳಾಸ್ವಸಆತ್ಾ  

೧೮. ಸಿತ ರ ವವಾದದವಿಯಣಕವವ - ಎಚ್.ಎಸ಄.ಶಿರ ವಭತ್ತ 

೧೯. ಸಿತ ರ ವವಾದ : ಅೆಂಚಿನೆಂದಕೇೆಂದರ ದೆಡೆಗ್ಗಎಚ್.ಎಸ಄.ಶಿರ ವಭತ್ತ 
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(ಕೆರ ಡಿmïUÀಳು-೩, ಪಾಠ್ದಅಧ-೩ಗಂಟೆಖಳು, ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ೬೦ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-೪೦)  

PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ.  

DvÀäZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ 

1. DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. 

2. DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæ. 

 

3. DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ »£Éß¯É. 

DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ 

1. ªÀÈwÛ¥ÀgÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ. 

2. ªÀÄ»¼Á DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ. 

3. C®QëvÀ ªÀUÀðzÀ DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ. 
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 PÀ£ÀßqÀ ರಂಖಭೂಮಿಭತುತ ರ ಯವUÀ 

(ಕೆರ ಡಿmïUÀಳು-3, ಪಾಠ್ದಅಧ-3ಗಂಟೆಖಳು, 

ಲ್ಲಖಿತ್ರಿವಕೆೆ ಗ್ಗ60ಅೆಂಔಖಳುಸಅಗೂಆೆಂತ್ರಿಔಗುಣಾೆಂಔಖಳು-40)  

WÀಟ್ಔ-1.:PÀ£ÀßqÀರಂಖಭೂಮಿಮಸಆನೆನ ಲೆ, ¨Éಳೆದ್ದಬಂದಫಗ್ಗ, ¥Àರಿಙಮ, ಇತ್ನಾ ದಿ 

೧ಛನದರಂಖಭೂಮಿ 

೨ಆಧುನಔರಂಖಭೂಮಿ :ವೃತ್ತತ ರಂಖಭೂಮಿ, ಸವಾಾ ಸಿರಂಖಭೂಮಿ 

WÀಟ್ಔ-2:ಆಧುನಔನಟ್ಔ¥ÀgÀA¥ÀgÉ- ಬಳೆzÀÄ ಬಂದಫಗ್ಗ, ¸ÀAQëತ ರಿZÀಮ, 

ಇತ್ನಾ ದಿ 

೧ರ ಮುಕನಟ್ಔಕಾಯಯರಿಙಮ 

೨ರ ಮುಕನಟ್ಔಕೃತ್ತಖಳರಿಙಮ 

 

WÀಟ್ಔ-3:ರ ಯವಖzÀನೆಲೆ 

೧ನಟ್ಔಕೃತ್ತಭತುತ ರ ಯವಖದಸ್ವಧಾ ತೆAiÀÄಫಗ್ಗಗ್ಗಸಂಕೆ ತ ರ್ಮಸಆತ್ತ 

೨ನಟ್ಔಯಙನೆ, ಸಂಭಾಶಣೆ, ಅಭಿನಮ, ವಶಭೂಶಣ, ರಂಖಷಜಿಿ ಕೆ, 

ಪ್ಪರ ವಕ್ಷಔರುಇವುಖಳಫಗ್ಗಗ್ಗಸಂಕೆ ತ ರ್ಮಸಆತ್ತ 

೩ಪಾರ ತ್ಾ ಕೆ ಕೆಮರೂದಲಿ್ಲನಟ್ಔದಆಮದ ಭಾಖಖ¼À 

ರಿಙಮರ್ಮಡಿಸುವುದ್ದ 

 

WÀಟ್ಔ-4:ಸಂQÃtð ( ¥ÀæAiÉÆÃVPÀ gÀAUÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ) 

೧. ರ ಯವರ್ಗತ್ಮ ಔವಾಗಿಆಮದ ನಟ್ಔಠ್ಾ ªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 

¥ÀgÁªÀÄ±Àð£À ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ: 



೧. ಆಧುನಔಔನನ ಡ್ನಟ್ಔ-ಕೆ. ಭಯಳುಸಿದದ   

೨. ರಂಖರ ಪಂಙ - ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷಯ 

೩. ರಂಖರ ಯವಖ - ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷಯ 

೪. PÀ£ÁðlPÀ ರಂಖಭೂಮಿ - ಡಾ.ಎಚ್.ಕೆ. ರಂಖನಥ 

೫. ಔನನ ಡ್ರಂಖಭೂಮಿ - ಔ.ವೄೆಂ. ರಾಛಗೊವಪಾಲ 

೬. ರಂಖ-ವೃತ್ತತ ರಂಖ - ಮೃತುಾ ೆಂಛಮಹೊಯಕೇರಿ 
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