
ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ ಯ್ೂ, ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ 

ಮೊದಲನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 
ಘಟಕ: 1. ನಾಡು-ನುಡಿ-ಚಿಂತನೆ            3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 1. ಕವಿರಾಜಮಾಗಷ  : ಆಯ್ದ ಭಾಗ (ಎಿಂಟು ಭಾಗಗಳು) 

 2. ಲಲಿತವಹ ಕನನಡ                     : ಮಹಾಲಿಿಂಗರಿಂಗ - ಅನುಭವಾಮೃತ 

 3. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗೆೇಕ್ೆ ಸಾಹಿತಾ  : ಕುವೆಿಂಪ್ು 

 4. ಕನನಡ ಕಟುಟವ ಕ್ೆಲಸ್  : ಹಾಮಾನಾ  

 

ಘಟಕ:2   ಪ್ರಕೃತಿ 

 1. ಯ್ದುಗಿರಿಯ್ ಮೌನವಿಕ್ಾಸ್  : ಪ್ು.ತಿ.ನ. 

 2. ಜನಪ್ದರು ಕಿಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ   : ಆಯ್ದ ಎಿಂಟು ಕವಿತೆಗಳು 

 3. ದ್ಾಾವ ಪ್ೃರ್ಥಿ        : ವಿ.ಕೃ.ಗೆ್ ೇಕ್ಾಕ್ 

 4. ಹಸಿರು ಹೆ್ ನುನ ( ಎರಡು ಭಾಗ)  : ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸಾಾಮಿ 

 

ಘಟಕ : 3       ಬಾಲಾ 

 1. ಬಾಲಾದ ನೆನೆಪ್ುಗಳು,     : ಶಾಿಂತಾ ಹುಬಿಳೇಕರ್  (ಆಯ್ದ ಭಾಗ)   

 2. ಉಮಾಪ್ತಿಯ್ ಸಾಾಲರ್ ಶಿಫ್ಯಾತೆರ  : ಪಿ.ಲಿಂಕ್ೆೇಶ್ 

 3. ನೆನಪಿದ್ೆಯಾ ನಿನಗೆ? (vÀÀÄAUÀ¨sÀzÉæ-PÀ«vÉ): ಕ್ೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಿಂಹಸಾಾಮಿ 

 

ಘಟಕ: 4  ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ಪ್ುಟಟಕತೆಗಳು (ಆಯ್ದ ಮ್ರು)    : ನೆೈಜಪೆರೇಮ /ಗೆ್ ೇಡೆಗೆ ಹೆೇಳಿ 

 2. ನಾರ್ಾ ಮುದರರ್ ತಾಿಂತಿರಕತೆ ಮತುು ಪಾಿಂಚಾಳರು  : ಡಾ.ವಿೇರೆೇಶ್ ಬ್ಲಡಿಗೆೇರ್ 

 3. ಚಲನ ಚತರಗಿೇತೆ     : ಬ್ಲಿಂಗಾರದ ಮನುರ್ಾ (ನಗುನಗುತಾ ನಲಿನಲಿ) 

 4. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸಾಫ್ಟವೆೇರ್ ಕರೆಪಾಟಗಿದ್ೆ     : ಶಿವಸ್ುಿಂದರ್ 

 

                              ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ          3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 (ಎರಡನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) 

ಘಟಕ: 1  ಜಾಗತಿೇಕರರ್ 

 1. ಜಾಗತಿೇಕರರ್ ಮತುು ಸ್ಿಂಸ್ಾøತಿ   : ರಾಜೆೇಿಂದರಚನಿನ 

 2. ಯೆ ದಿಲ್ ಮಾಿಂಗೆೇ ಮೊೇರ್  : ಅಮರೆೇಶ ನುಗಡೆ್ ೇಣಿ 



 3. ಎಲ್ಾಯಮಾಯ್    : ಗೆ್ ಲಯಹಳಿಳ ಶಿವಪ್ರಕ್ಾಶ 

 4. ಬ್ಲಳೆಗಳ ಸೆೇಲ್್ಮನ್   : ಪ್ರತಿಭಾ ನಿಂದಕುಮಾರ 

 

ಘಟಕ: 2 ಸ್ಮಾಜ 

 1. ಹಳಿಳಯ್ ಚತರಗಳು (ಒಿಂದು ಲ್ೆೇಖನ)  : ಗೆ್ ರ್ರು ರಾಮಸಾಾಮಿ ಅಯ್ಾಿಂಗಾರ್ 

 2. ಬ್ಲಚಚೇಸ್ು    : ದು.ಸ್ರಸ್ಾತಿ 

 3. ಅಪ್ಪ     : ಚಿಂಪಾ 

 4 ನನನ ಜನಗಳು     : ಸಿದದಲಿಿಂಗಯ್ಾ 

 

ಘಟಕ:3:     ಪಿರೇತಿ 

 1. ಮೊೇಕ್ಷವ ಹುಡುಕುತು ಪಿರೇತಿಯ್ ಬ್ಲಿಂಧನದಲಿಯ  : ಪಿ.ಲಿಂಕ್ೆೇಶ್ 

 2. ನಾನು ಬ್ಲಡವಿ    : ದ.ರಾ.ಬೆೇಿಂದ್ೆರ 

 3. ಅಮೃತಮತಿಯ್ ಸ್ಾಗತ   : ಎಚ್.ಎಲ್.ಪ್ುರ್ಪ 

 4. ಕ್ೆ್ನೆಯ್ ದ್ಾರಿ     : ವಿೇಣಾ ಶಾಿಂತೆೇಶ್ವರ 

 

ಘಟಕ : 4 (ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ) 

 1. ರೆ್ ಟ್ಟಟ ಮತುು ಕ್ೆ್ೇವಿ    : ಸ್ು.ರಿಂ. ಎಕುಾಿಂಡಿ 

 2. ಮನಸಿ್ನ ಸಾಮಥರೂವನುನ ತಗಿಿಸ್ುವ ಅಿಂಶಗಳು   : ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಚಿಂದರಶೆೇಖರ್ 

 3. ಬಿಚಚದ ಜೆ್ೇಳಿಗೆ(ಆಯ್ದಭಾಗ)   : ಜಿ.ಎಚ್. ನಾಗಲ್ೆ್ ೇಟ್ಟಮಠ್ 

 4. ಕೇಟದಿಿಂದ ಕ್ೆ್ೇಟ್ಟನಾಶ    : ಶಿವಾನಿಂದ ಕಳವೆ 

 

                         ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. (ಮೊದಲನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್)           3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

  ಘಟಕ: 1 :  ಕನನಡ ನಾಡು -ನುಡಿ-ಚಿಂತನೆ 

 1. ಕವಿರಾಜಮಾಗಷ (ಆಯ್ದ) ಎಿಂಟು ಪ್ದಾಗಳು)  : ಶಿರೇವಿಜಯ್ 

 2. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗೆೇಕ್ೆ ಸಾಹಿತಾ   : ಕುವೆಿಂಪ್ು  

 3. ಇಳೆಯೆಿಂದರೆ ಬ್ಲರಿ ಮರ್ಣಲಯ   : ದ.ರಾ.ಬೆೇಿಂದ್ೆರ 

 4. ಹಚೆಚೇವು ಕನನಡದ ದಿೇಪ್   : ಡಿ.ಎಸ್.ಕಕಷ 

 

ಘಟಕ: 2  ಭ್ಮಿ 

 1. ಇರುವುದ್ೆ್ ಿಂದ್ೆೇ ಭ್ಮಿ  : ನಾಗೆೇಶ್ಹೆಗಡೆ 



 2. ಕುಿಂಕುಮ ಭ್ಮಿ   : ಕ್ೆ.ಎಸ್.ನ. 

 3. ಜನಪ್ದ ತಿರಪ್ದಿಗಳು (ಆಯ್ದ ಎಿಂಟು) : ಸ್ುವರ್ಷ ಜನಪ್ದ ಕ್ಾವಾ 

 4. ಯಾಯಾಷರ ನೆನೆಯಾಲಿ  : ಜಾನಪ್ದ 

 

ಘಟಕ: 3:  ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೆ್ ೇಧಮಷ 

 1. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೆ್ ೇಧಮಷ                   : ಜಿ.ಟ್ಟ.ನಾರಾಯ್ರ್ರಾವ್ 

 2. ಜೆ್ಾೇತಿರ್ಾ ಅಥಷಪ್ೂರ್ಷವೇ, ಅಥಷರಹಿತವೇ  : ಎಚ್.ನರಸಿಿಂಹಯ್ಾ 

 3. ಯಾವಕ್ಾಲದ ಶಾಸ್ರ ಏನು ಹೆೇಳಿದರೆೇನು   : ಕುವೆಿಂಪ್ು 

 4. ಹೆ್ ಸ್ಹುಟ್ಟಟನ ಹಾಡು      : ಸ್.ಉಷಾ  

 

ಘಟಕ: 4 :  ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ನಮಮ ಅಳತೆಯ್ನುನ ಮಿೇರಲ್ಾಗದ ದ್ೆೇವರು   : ಶಿವರಾಮ ಕ್ಾರಿಂತ 

 2. ಒಡಲ್ಾಳ ಕ್ಾದಿಂಬ್ಲರಿಯ್ ಆಯ್ದ ಭಾಗ(ಪ್ುಟಟಗೌರಿನವಿಲು ಪ್ರಸ್ಿಂಗ): ದ್ೆೇವನ್ರ ಮಹಾದ್ೆೇವ 

 3. ಕ್ಾರ್ದಿಂತೆ ಮಾಯ್ವಾದನೆ್  - ಚಲನಚತರಗಿೇತೆ  : ಚಲಿಸ್ುವ ಮೊೇಡಗಳು 

 4. ಭಾಗಾಾದ ಬ್ಲಳೆಗಾರ ಹೆ್ ೇಗಿ ಬಾ ನನತವರಿೇಗೆ  (ಜನಪ್ದಗಿೇತೆ)  

 

                         ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.   ಎರಡನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್        3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

 ಘಟಕ : 1    : ಜಿೇವನಕಲ್ೆ 

 1. ಸ್್ಾಟರ್ ರಿಪೆೇರಿ ( ಅರ್ಣನ ನೆನಪ್ುಗಳು)  : ಪ್ೂರ್ಷಚಿಂದರ ತೆೇಜಸಿಾ 

 2. ಗಾಡಿಯ್ ಪ್ಯ್ರ್   : ಎ.ಎನ್.ಮ್ತಿಷರಾಯ್ರು 

 3. ಮಿಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಿ (ಎಿಂಟು ಪ್ದಾಗಳು) : ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. 

 4. ಪ್ರದ್ೆ ಸ್ರಿದಿಂತೆ    : ಡಿ.ಬಿ.ರಜಿಯಾ 

 

ಘಟಕ : 2 :        ಕನಸ್ು 

 1. ಸ್ರ್ಣಸಾಲ             : ದುಡಡನಹಳಿಳ ಮಿಂಜುನಾಥ  (ಕತೆ) 

 2. ರಿಂಗರ್ಣನ ಕನಸಿನ ದಿನಗಳು (ಎರಡು ಲ್ೆೇಖನಗಳು) : ಎಸ್.ವಿ.ರಿಂಗರ್ಣ 

 3. ಕಲಿಾ               : ಕುವೆಿಂಪ್ು 

 4. ತಿಂದ್ೆ ಮನೆ ಕಟಕ                          : ವೆೈದ್ೆೇಹಿ 

 

ಘಟಕ : 3:    ಮಳ  ೆ



 1. ಯಾತಕ್ೆಾ ಮಳ  ೆಹೆ್ ೇದವೇ  : ಜನಪ್ದ ಗಿೇತೆ 

 2. ಧಾರವಾಡದ ಮಳ  ೆ   : ಚನನವಿೇರ ಕರ್ವಿ 

 3. ಮಳೆಬ್ಲಿಂದರೆ    : ಭುವನೆೇಶಾರಿ ಹೆಗಡೆ 

 4. ಮಳ ಕೆ್ೆ್ಯ್ುಯ                  : ಶಿರೇಪ್ಡೆರ 

 

 

ಘಟಕ: 4 :   (ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ) 

 1. ಕಿಂಪ್ೂಾಟರ್ ಕನನಡ    : ಎನ್.ಎ.ಎಿಂ. ಇಸಾಮಯಿಲ್ 

 2. ಅಸ್ಮಾನತೆಯ್ ಜಾಗತಿೇಕರರ್   : ಪಿ.ಸಾಯಿನಾಥ 

 3. ಮಾನವಿೇಯ್ತೆ : ಒಿಂದು ಅನಿಸಿಕ್ೆ  : ಬ್ಲರಗ್ರು  ರಾಮಚಿಂದರಪ್ಪ 

 4. ಸಿೇಸ್Àನಾಟು     : ಚಾಿಂದಿನಿ 

 

                        ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಕ್ಾಿಂ. ಮೊದಲನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್             3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

ಘಟಕ: 1    ಕನನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಚಿಂತನೆ 

 1. ಕವಿರಾಜಮಾಗಷ (ಆಯ್ದ ಎಿಂಟು ಪ್ದಾಗಳು)    : ಶಿರೇವಿಜಯ್ 

 2. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗೆೇಕ್ೆ ಸಾಹಿತಾ    : ಕುವೆಿಂಪ್ು  

 3. ಕನನಡ ದ್ಾಸ್ಯ್ಾ    : ಶಾಿಂತಕವಿ 

 4. ಕನಸಿನೆ್ ೇಳಗೆ್ ಿಂದು ಕರ್ಸ್ು    : ದ.ರಾ.ಬೆೇಿಂದ್ೆರ 

 

ಘಟಕ: 2: ಸ್ಿಂಸ್ಾøತಿ 

 1. ಕನಾಷಟಕ ಗತವೆೈಭವ    : ಆಲ್ರು ವೆಿಂಕಟರಾಯ್ರು 

 2. ಕರುಳಭಾಷೆಯೆ ಕ್ೆ್ರಳಭಾಷೆಯಾದ್ಾಗ  : ಪ್ರಕ್ಾಶ್ ರೆೈ 

 3. ಕ್ಸಿನ ಹಾಡು      : ಜನಪ್ದ ಗಿೇತೆ 

 4. ಜಾತೆರಯ್ಲಿಯ ಶಿವ    : ಸ್ವಿತಾ ನಾಗಭ್ರ್ರ್ 

 

ಘಟಕ:3  ಜಾಗತಿೇಕರರ್ 

 1. ಬ್ಲುದಧಗಿಂಟೆಯ್ ಸ್ದುದ    : ಮಹಾಿಂತೆೇಶ್ ನವಲ್ಕಲ್ 

 2. ಅಬ್ಲಚ್ರಿನ ಪೇಸ್ಟ ಆಫೇಸ್ು   : ಪ್ೂರ್ಷಚಿಂದರತೆೇಜಸಿಾ 

 3. ಖಾಲಿ ಸೆೈಟುಗಳು    : ಕ್ೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ 

 4. ಮುಖವಾಡಗಳ ಮಾರುವ ಊರಿನಲ್ೆ್ ಯಿಂದು ಸ್ುತುು  : ಎಿಂ.ಆರ್. ಕಮಲ 



 

ಘಟಕ : 4:   ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ಪ್ತಿರಕ್ೆ ಮತುು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧಾಮ    :ಜಿ.ಎನ್. ಮೊೇಹನ 

 2. ಎಲಯರ್ ಆಕ್ೆಗೆ ಚತರಹಿಿಂಸೆ ಕ್ೆ್ಟೆಟೇ ಹುಟ್ಟಟದಿದೇವಿ   : ಟ್ಟ.ಕ್ೆ. ದಯಾನಿಂದ 

 3. ಹೆ್ ಸ್ಹಾದಿ      : ಗೆ್ ೇಪಾಲಕೃರ್ಣ ಅಡಿಗ 

 4. ಮಾರುಕಟೆಟ     : ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕ್ಾಶ್ 

      

    ಬಿ.ಕ್ಾಿಂ. (ಎರಡನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್)             3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

ಘಟಕ: 1   ಸೌಿಂದಯ್ಷ 

 1. ಸೌಿಂದಯ್ಷ ಮತುು ಮೈಬ್ಲರ್ಣ     : ರಾಮಮನೆ್ ೇಹರ ಲ್ೆ್ ೇಹಿಯ್ 

 2. ಅಳುವ ಕಿಂದನ ತುಟ್ಟಯ್ು (ಎಿಂಟು ತಿರಪ್ದಿಗಳು) : ಜಾನಪ್ದ  

 3. ಕಿಂಗೆಡಿಸ್ುತುಲ್ೆೇ ಬ್ಲಿಂದಿದ್ೆ ಸೌಿಂದಯ್ಷದ ಕ್ರರ ಸ್ತಾ : ಕ್ೆ.ಎನ್. ಗಣೆೇಶಯ್ಾ 

 4. ಪ್ೂವಾಷಿಂಗನೆ ಪ್ಶಿಚಮಾಿಂಗನೆಗೆ    : ಸಿದದಯ್ಾ ಪ್ುರಾಣಿಕ 

 

ಘಟಕ : 2 , ಭಕು 

 1. ಪಾರಥಷನೆ    : ಬಿ.ಎಿಂ. ಶಿರೇಕಿಂಠಯ್ಾ 

 2. ಪ್ರಥಮ ರಾಜನಿಗೆ   : ಕ್ೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಿಂಹಸಾಾಮಿ 

 3. ಗೆದುದ ಬಾರಯ್ಾ ನನನ ದನಿವಿೇಗೆ : ಜಿ.ಶಿಂ. ಪ್ರಮಶಿವಯ್ಾ 

 4. ಅಶೆ ೇಕನ ಧಮಷ   : ನಾ.ಕಸ್್ುರಿ 

 

ಘಟಕ : 3   ದ್ೆೇಸಿಯ್ತೆ 

 1. ಬಿದಿರಮಮ ತಾಯಿ ಕ್ೆೇಳೆ    : ಜನಪ್ದ  

 2. ದ್ೆೇಸಿೇಯ್ತೆಯ್ ಪ್ರಶೆನ   : ಓ.ಎಲ್.ಎನ್. ನಾಗಭ್ರ್ರ್ಸಾಾಮಿ 

 3. ದ್ೆೇಸಿಯ್ ನೆಲ್ೆಗಳ ಹುಡುಕ್ಾಟ  : ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪ್ಪ 

 4. ಗಿಡುಗ ಮತುು ಎರೆಹುಳ    : ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದಧರಾಮಯ್ಾ 

 

ಘಟಕ: 4  ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ಸ್ರಳ ಮದುವೆ (ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ ಪ್ುಲ್ೆ) : ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪ್ಮಾ 

 2. ಮಗು ಮತುು ಸ್ಪಶಷ : ಮಾನಸಿಕ ಅಗತಾ : ಮಿೇನಗುಿಂಡಿ ಸ್ುಬ್ಲರಹಮರ್ಾಿಂ 

 3. ಈ ಬಾಳು ಬ್ಲರ್ಣದ ಬ್ಲುಗುರಿ (ಚಲನಚತರಗಿೇತೆ)  : ಮಹಾಕ್ಷತಿರಯ್ 



 4. ಸಿಿಂಧ್ನದಿಯ್ ದಿಂಡೆಯ್ ಮೇಲ್ೆ  : ಚಿಂದರಶೆೇಖರ ತಾಳಾ  

 

                                    ಬಿ.ಬಿ.ಎ. : ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್  3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

ಘಟಕ: 1 ನಾಡು-ನುಡಿ- ಚಿಂತನೆ 

 1. ಕವಿರಾಜಮಾಗಷ (ಆಯ್ದ ಎಿಂಟು ಪ್ದಾಗಳು)   : ಶಿರೇವಿಜಯ್ 

 2. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗೆೇಕ್ೆ ಸಾಹಿತಾ    : ಕುವೆಿಂಪ್ು 

 3. ಲಲಿತವಹ ಕನನಡ     : ಮಹಲಿಿಂಗರಿಂಗ 

 4. ಇಳೆÉಯೆಿಂದರೆ ಬ್ಲರಿ ಮರ್ಣಲ್ಲ   : ದ.ರಾ.ಬೆೇಿಂದ್ೆರ 

 

ಘಟಕ:2 : ಆಧುನಿಕತೆ 

 1. ಮುಿಂಬೆೈ ಜಾತಕ      : ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪ್ಪ 

 2. ಎಲ್ಾಯಾ ಮಾಯ್ವೇ     : ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕ್ಾಶ್ 

 3. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತಾ ಮತುು ಮ್ರು ಮಿಂಗಗಳು  : ಬೆಸ್ಗರಹಳಿಳ ರಾಮರ್ಣ 

 4. ಈ ಸಾವು ನಾಾಯ್ವೆೇ?     : ರಹಮತ್ ತರಿೇಕ್ೆರೆ 

 

ಘಟಕ:3    ಕುಟುಿಂಬ್ಲ 

 1. ವಿಶಾÀ ಕುಟುಿಂಬಿಯ್ ಕರ್ಟ   : ಪ್ು.ತಿ.ನ  

 2. ಮೊಸ್ರಿನ ಮಿಂಗಮಮ   : ಮಾಸಿು 

 3. ಮನೆ ತುಿಂಬಿಸ್ುವುದು  : ವಿ.ಸಿೇತಾರಾಮಯ್ಾ 

 4. ನಮಮ ಮನೆಯ್ದಿೇಪ್   : ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯ್ಕ 

 

ಘಟಕ: 4     ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ನಮಮ ಪಿರೇತಿಯ್ ಕರಕ್ೆಟ್   : ಕ್ೆ.ಸ್ತಾನಾರಾಯ್ರ್ 

 2. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಾಫ್ಟವೆೇರ್ ಕರೆಪಾಟಗಿದ್ೆ : ಶಿವಸ್ುಿಂದರ 

 3. ಎಲ್ೆ್ ಯೇಜೆ್ೇಗಪ್ಪ ನಿನನರಮನೆ  : ಜಾನಪ್ದ 

 4. ಒಲವೆ ಜಿೇವನ ಸಾಕ್ಷಾತಾಾರ (ಚತರಗಿೇತೆ): ಸಾಕ್ಷಾತಾಾರ  

 

                                ಬಿ.ಬಿ.ಎ. (ಎರಡನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್)       3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

ಘಟಕ: 1  ಕ್ಾಯ್ಕ 



 1. ಅನನದ ಕ್ಾಯ್ಕ   : ಖಾದಿರ ಶಾಮರ್ಣ 

 2. ಕ್ೆೈಮಗಿ ಚಳುವಳಿ   : ಪ್ರಸ್ನನ 

 3. ಕಮಾಮರ   ; ಪೆೇಜಾವರ ಸ್ದ್ಾಶಿವರಾಯ್ 

 4. ನೆೇಗಿಲಯೇಗಿ   : ಕುವೆಿಂಪ್ು 

 

ಘಟಕ: 2  ಸಾಮರಸ್ಾ 

 1. ಮಾನವನೆದ್ೆಯ್ಲಿ   : ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೇನಾರಾಯ್ರ್ಭಟಟ 

 2. ಹಾಕದ ಜನಿವಾರವ   : ಶಿಶುನಾಳ ರ್ರಿೇಫ್ 

 3. ಮುಟಟಸಿಕ್ೆ್ಿಂಡವನು   : ಪಿ.ಲಿಂಕ್ೆೇಶ್ 

 4. ದ್ೆೇವರ ಮೊದಲ ತೆ್ ದಲು  : ಪ್ಿಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥ್ 

 

 

ಘಟಕ:3  ಅಿಂತ:ಕರರ್ 

 1. ಕಣಿವೆಯ್ ಮುದುಕ    : ಪ್ು.ತಿ.ನ 

 2. ನಾಗಿ      : ಕುವೆಿಂಪ್ು 

 3. ನಾನು ಕ್ೆ್ಿಂದ ಹುಡುಗಿ   : ಆನಿಂದ 

 4. ಜಿೇವ ಉಳಿಸ್ಲು ಹೆ್ ಸ್ ಜಿೇವ ಸ್ೃಷ್ಟಟ  : ನಾಗೆೇಶ ಹೆಗಡೆ 

 

ಘಟಕ: 4  ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ಕ್ೌದಿ     : ಬ್ಲರಹಮದ್ೆೇವ ಹದಳಗಿ 

 2. ಮಸ್ರ್ಕ್ೆಾ ಮರಬೆಳೆದವರು : ಶಿವಾನಿಂದ ಕಳವೆ 

 3. ಹದಿಹರೆಯ್ದವರ ಸ್ಮಸೆಾಗಳು : ಡಾ.ಕ್ೆ.ಆರ್.ಶಿರೇಧರ್ 

 4. ಸಿೇಸ್ನಾಟು    : ಚಾಿಂದಿನಿ 

 

                                 ಬಿ.ಸಿ.ಎ. (ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್)     3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

ಘಟಕ: 1   ಕನನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಚಿಂತನೆ 

 1. ಕವಿರಾಜಮಾಗಷ(ಎಿಂಟು ಪ್ದಾಗಳು)   : ಶಿರೇವಿಜಯ್ 

 2. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗೆೇಕ್ೆ ಸಾಹಿತಾ    : ಕುವೆಿಂಪ್ು 

 3. ಉದಯ್ವಾಗಲಿ ನಮಮ ಚೆಲುವ ಕನನಡನಾಡು   : ಹುಯಿಲಗೆ್ ೇಳ ನಾರಾಯ್ರ್ರಾವ್ 

 4. ನನನ ಕನನಡ ಜಗತುು     : ಕ್ೆ.ವಿ.ಸ್ುಬ್ಲಬರ್ಣ 



 

ಘಟಕ: 2    ಆಕ್ಾಶ 

 1. ಆಕ್ಾಶಬ್ಲುಟ್ಟಟ  : ಚನನವಿೇರ ಕರ್ವಿ 

 2. ಆಕ್ಾಶ ಮತುು ಬೆಕುಾ  : ಯ್ು.ಆರ್.ಅನಿಂತಮ್ತಿಷ 

 3. ರಾಗರತಿ  : ದ.ರಾ.ಬೆೇಿಂದ್ೆರ 

 4. ಆಕ್ಾಶ ಕ್ಾಯ್ಗಳು  : ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲ್ೆೇಖನ  

 

ಘಟಕ: 3 : ತಾರುರ್ಾ 

 1. ವಧಷಮಾನ    : ಗೆ್ ೇಪಾಲಕೃರ್ಣ ಅಡಿಗ 

 2. ಸ್ುಟಾಟವು ಬೆಳಿಳಕರರ್   : ಸಿದದಲಿಿಂಗಯ್ಾ 

 3. ಅಮಾಸ್   : ದ್ೆೇವನ್ರು ಮಹದ್ೆೇವ 

 4. ಸ್ಮಯ್ದ ಸ್ಮಸೆಾ  : ಮನೆ್ ೇವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬ್ಲರಹ : ಡಾ. ಮಿೇನಗುಿಂಡಿ ಸ್ುಬ್ಲರಹಮರ್ಾ 

 

 

ಘಟಕ: 4    ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ಮಾನವಿೇಯ್ತೆÀ : ಒಿಂದು ಅನಿಸಿಕ್ೆ   : ಬ್ಲರಗ್ರು ರಾಮಚಿಂದರಪ್ಪ 

 2. ಸ್ಿಂಬ್ಲಿಂಧ    : ಆಲನಹಳಿಳ ಕೃರ್ಣ 

 3. ಪ್ತಿರಕ್ೆ ಮತುು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧಾಮ   : ಜಿ.ಎನ್. ಮೊೇಹನ 

 4. ಸ್ರಳ ಮದುವೆ (ಸಾವಿತಿರಬಾಯಿಪ್ುಲ್ೆ) : ಎಸ್.ಎಸ್ ಅನುಪ್ಮ  

 

                  ಬಿ.ಸಿ.ಎ  (ಎರಡನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್)           3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

 

ಘಟಕ: 1  ವಾಣಿಜಾ 

 1. ಕುರುಡು ಕ್ಾಿಂಚಾರ್   : ದ.ರಾ.ಬೆೇಿಂದ್ೆರ 

 2. ಕುದುರೆ   : ಜಿ.ಪಿ.ಬ್ಲಸ್ವರಾಜ 

 3. ಸ್ಿಂತೆ    : ಸಿದಧಲಿಿಂಗಯ್ಾ 

 4. ಹಾಲಿನವಳ ಲ್ೆಕಾ   : ಅ.ರಾ.ಮಿತರ 

 

ಘಟಕ: 2   ತಿಂತರಜ್ಞಾನ  

 1. ಗಿರಣಿ ವಿಸಾುರ ನೆ್ ೇಡಮಮ   : ಶಿಶುನಾಳ ರ್ರಿೇಪ್ 



 2. ಮನುರ್ಾ ಮತುು ಯ್ಿಂತರ : ಗಾಿಂಧೇಜಿ  : ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಿಂಹಚಾರ್ 

 3. ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು ಕನನಡ   : ಕ್ೆ.ವಿ.ನಾರಾಯ್ರ್ 

 4. ಯ್ಿಂತರಷ್ಟಷ     : ಕುವೆಿಂಪ್ು  

 

ಘಟಕ : 3  ದ್ಾಿಂಪ್ತಾ 

 1. ಸ್ಖೇಗಿೇತ (ಆಯ್ದಭಾಗ)   : ದ.ರಾ.ಬೆೇಿಂದ್ೆರ  

 2. ಬಾರೆ ನನನ ಶಾರದ್ೆ   : ಕ್ೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಿಂಹಸಾಾಮಿ 

 3. ಕಡೆತನಕ ಕ್ಾಯೇ ಅಭಿಮಾನ  : ವಿನಯಾ ಒಕುಾಿಂದ 

 4. ಕವಿಯ್ ಹೆಿಂಡತಿಯ್ ಕಣಿಣನಲಿಯ  : ಶಾಿಂತಾದ್ೆೇವಿ ಕರ್ವಿ  

 

ಘಟಕ: 4. ಸ್ಿಂಕೇರ್ಷ 

 1. ಒಿಂದು ಕತೆ ಮತುು ಒಿಂದು ಹಾಡು     : ಜಾನಪ್ದ 

 2. ಎರೆಹುಳು ಎಿಂಬ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ್     : ಸಾಾಮಿ ಆನಿಂದ 

 3. ಆಗದು ಎಿಂದು ಕ್ೆೈಲ್ಾಗದು ಎಿಂದು (ಚಲನಚತರ ಗಿೇತೆಗಳು)  :ಬ್ಲಿಂಗಾರದ ಮನುರ್ಾ 

 4. ಕ್ೌದಿ        : ಬ್ಲರಹಮದ್ೆೇವಹದಳಗಿ  

 

                                ಮುಕು ಆಯೆಾ -1 , ಕನನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ತಿರಕ್ೆ :        3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

ಕನನಡ ವಾಾಕರರ್ ಮತುು ಆಡಳಿತ ಕನನಡ 

 

ಸ್ಿಂಧ , ಸ್ಮಾಸ್ , ವಿಭಕು - ಪ್ರತಾಯ್ಗಳು , ಗುರ್ವಾಚಕಗಳು , ಅವಾಯ್ಗಳು , ಕೃದಿಂತಗಳು , ಛಿಂದಸ್ು್ ಮತುು 

ಅಲಿಂಕ್ಾರಗಳು  

 

ಪ್ರಮಶಷನ ಪ್ಠಾಗಳು  1. ಕನನಡ ಕ್ೆೈಪಿಡಿ - ಬಿ.ಎಿಂ.ಶಿರೇ  

   2. ಕನನಡ ಮಧಾಮ ವಾಾಕರರ್  

   3. ಸ್ಪÀಧಾಷತಮಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ಠಾಗಳು .  

 

ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕನನಡ ಕಲಿಕ್ೆ : 1. ಸ್ಿಂಕ್ಷ್ಪ್ು ಲ್ೆೇಖನ  

   2 ಪ್ತರ ಲ್ೆೇಖನ , ಪ್ಬ್ಲಿಂಧ ರಚನೆ .  

   3 ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಪ್ದಕ್ೆ್ೇಶ - ಪ್ರಿಕಲಪನೆಗಳು .  

   4 ಗಾದ್ೆಗಳು , ನುಡಿಗಟುಟಗಳು , ಒಗಟುಗಳು , 

 ಪ್ರಮಶಷನ ಪ್ಠಾಗಳು 



1. ಕಚೆೇರಿ ಕ್ೆೈಪಿಡಿ - ಕನನಡ ಮತುು ಸ್ಿಂಸ್ಾøತಿ ಇಲ್ಾಖೆ .  

2. ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕನನಡ - ಸಿ . ಆರ್ ಪಾಥಷಸಾರರ್ಥ ,  

3. ವಾಾವಹಾರಿಕ ಕನನಡ- ಅಬ್ಲುದಲ್ ಬ್ಲಶಿೇರ್  

4. ಆಡಳಿತ ಕನನಡ - ಕನನಡ ವಿಶಾವಿದ್ಾಾಲಯ್  

   ಈ ತರಹದ ಇನಿನತರ ಪ್ಠಾಗಳು .   

 

                    * ಮುಕು ಆಯೆಾ -2 , ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳು ,                3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 ಆತಮಚರಿತೆರಗಳು  

1. ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳ ಪ್ರಿಂಪ್ರೆ ,  

2. ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳು ಮತುು ಚರಿತೆರ  

3. ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳ ಸಾಿಂಸ್ೃತಿಕ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗ್ ವೃತಿು ಹಿನೆನಲ್ೆ .  

 

ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳ ಮಾದರಿಗಳು  

1. ವೃತಿುಪ್ರ ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳು ,  

2 ಮಹಿಳಾ ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳು ,  

3. ಅಲಕ್ಷ್ತ ವಗಷದ ಆತಮ ಚರಿತೆರಗಳು , 

     * ಮುಕು ಆಯೆಾ -3 ಜಾನಪ್ದ            3 ಕ್ೆರಡಿಟ್ 4 ಗಿಂಟೆಗಳು 

 

1. ಜಾನಪ್ದ ಸ್ಾರ್ಪ್  : ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯ್ಕ 

 

 

 

                            ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎ. (ಐಚಚಕ ಕನನಡ) ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್   

 

 

 1. ಪಾರಚೇನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ ಚರಿತೆರ  

 2. ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ ಚರಿತೆರಯ್ ಸ್್ೂಲ ಪ್ರಿಚಯ್ -    ಪ್ೂವಷದ ಹಳಗನನಡ ಮತುು ಹಳಗನನಡ  

 

I  1. ಬಾದ್ಾಮಿ ಶಾಸ್ನ  

   2. ಹಿಂಪಿ ಶಾಸ್ನ  



II   ಕವಿರಾಜ ಮಾಗಷದ ಆಯ್ದ ಹತುು ಪ್ದಾಗಳು 

III  ಕ್ಾತಿಷಕ ಋಷ್ಟಯ್ ಕತೆ 

1. ಅ .  ಮಧಾಕ್ಾಲಿೇನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ ಚರಿತೆರ 

  ಆ. ಮಧಾಕ್ಾಲಿೇನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ ಚರಿತೆರಯ್ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು 

  ಇ. ಮಧಾಕ್ಾಲಿೇನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾದ ರ್ಪ್ಗಳು( ವಚನ/ಕೇತಷನೆ/ರ್ಟಪದಿ/ರಗಳೆ/ಸಾಿಂಗತಾ) 

  ಈ. ಪ್ರಮುಖ ಮಧಾಕ್ಾಲಿೇನ ಕವಿಗಳು  :  ಅ) ಅಲಯಮ ಪ್ರಭು (2 ವಚನಗಳು) 

      ಆ) ಅಕಾಮಹಾದ್ೆೇವಿ (2 ವಚನಗಳು) 

      ಇ) ಆಯ್ದಕಾ ಲಕಾಮಮ ( 2 ವಚನಗಳು) 

ಕೇತಷನೆಗಳು    :  1. ಕನಕದ್ಾಸ್ರು 

   2. ಹರಪ್ನಹಳಿಳ ಭಿೇಮವಾ 

   3. ನರಹರಿದ್ಾಸ್ರು 

 

(ಇ) ರ್ಟಪದಿ ಕ್ಾವಾ  :  1. ಹರಿಶಚಿಂದರ ಕ್ಾವಾ : ಗಾನರಾಣಿಯ್ರ ಪ್ರಸ್ಿಂಗ 

   2. ಹರಿಹರನ ರಗಳ :ೆ ತಿರುನಿೇಲ ಕಿಂಠ ರಗಳ  ೆ

 

ಸಾಿಂಗತಾ :   1. ಭರತೆೇಶವೆೈಭವ: ಅರಗಿಳಿಯಾಳಾಪ್ ಸ್ಿಂಧ 

 

ತಿರಪ್ದಿ:   1. ಸ್ವಷಜಜನ ವಚನಗಳು(ಆಯ್ದ ಹತುು) 

                                  ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎ. (ಎರಡನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್)    

 

 1. ಆಧುನಿಕಪ್ೂವಷ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ ಚರಿತೆರ 

 ಅ. ಆಧುನಿಕಪ್ೂವಷ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ - ಸ್ಾರ್ಪ್, ಪೆರೇರಣೆ, ಧೆ್ ೇರಣೆಗಳು.  

 ಆ. ಆಧುನಿಕಪ್ೂವಷ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾದ ರ್ಪ್ಗಳು: ತತಾಪ್ದ, ಗದಾ 

 ಇ. ಅರುಣೆ್ ೇದಯ್ ಸಾಹಿತಾ - ಪ್ರಿಚಯ್ ಹಾಗ್ ಪ್ಠಾಗಳು 

 ಈ. ನಾಲುಾ ತತಾಪ್ದಕ್ಾರರ ಒಿಂದ್ೆ್ ಿಂದು ತತಾಪ್ದಗಳು 

 ಉ. ಮುದ್ಾರಮಿಂಜ್ರ್ ಕೃತಿಯ್  ಆಯ್ದ ಭಾಗ 

 ಊ. ರಾಮಾಶಾಮೇಧದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ 

      ಹಟ್ಟಟಯ್ಿಂಗಡಿ ನಾರಾಯ್ರ್ರಾವ್, ಎಸ್.ಜಿ. ನರಸಿಿಂಹಾಚಾರ್, ಶಾಿಂತಕವಿಗಳು, ಬ್ಲಸ್ವಪ್ಪಶಾಸಿರ, ಹೆಳವನಕಟೆಟ 

ಗಿರಿಯ್ಮಮ  

 

ಎ- 4 



 1. ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ ಚರಿತೆರ 

 ಅ. ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಟಗಳು 

 ಆ. ನವೇದಯ್ 

 ಇ. ಪ್ರಗತಿಶಿೇಲ 

 ಈ. ನವಾ 

 ಉ. ದಲಿತ- ಬ್ಲಿಂಡಾಯ್ 

 ಊ. ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಾ 

 ಋ. ಸ್ಮಕ್ಾಲಿೇನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾ 

 

 ಪ್ರಾಮಶಷನ ಗರಿಂಥಗಳು  

 1. ಕಥೆಗಳು/ಕ್ಾದಿಂಬ್ಲರಿಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು 

 2. ಕವಿತೆಗಳು - 05 

 3. ಲಲಿತಪ್ರಬ್ಲಿಂಧ- 01 

 4. ಒಿಂದು ನಾಟಕ -1 

 5. ಅನುವಾದಗಳು- ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು 

 6. ವೆೈಚಾರಿಕ ಲ್ೆೇಖನಗಳು  

 

 

 

ಕರು ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಸ್ಮಯ್ ಅಿಂಕಗಳು 

ಮೊದಲ ಕರುಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿನ ಎರಡನೆೇ ತಿಿಂಗಳ ಅಿಂತಾದಲಿಯ (ಒಿಂದು ಗಿಂಟೆ) 10 

ಎರಡನೆೇ ಕರು ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿನ ಮ್ರನೆೇ ತಿಿಂಗಳ ಅಿಂತಾದಲಿಯ (ಒಿಂದು ಗಿಂಟೆ) 10 

ಎರಡು ಅಸೆೈನೆಮಿಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಅಸೆೈನೆಮಿಂಟ್ಟಗೆ 5 ಅಿಂಕಗಳು 10 

ಸೆಮಿನಾರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟನಷನಲಿಯ ಒಿಂದು ಸೆಮಿನಾರ್- 5 ಅಿಂಕಗಳು  05 

ಒಟಾಟರೆ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಹಾರಜಾತಿ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 05 

 ಒಟಾಟರೆ ಆಿಂತರಿಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ್ ಅಿಂಕಗಳು 40 

 ಸಿದ್ಾದಿಂತ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ್ ಅಿಂಕಗಳು 60 

 ಒಟಾಟರೆ ಅಿಂಕಗಳು  100 

        

 

                  ಪರ.ಜಿ.ಪ್ರಶಾಿಂತನಾಯ್ಕ   



             ಅಧಾಕ್ಷರು 

              ಸಾನತಕ ಕನನಡ ಅಧಾಯ್ನ ಮಿಂಡಳಿ 

 

 

 


