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ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 

 

 

ಹ  ೊಸ ರ ಾಷ್ಟ್ರೀ ಯ ಶಿಕ್ಷ ಣ ನೀತಿ ಯ ಅನುಸ ಾರ ಸಿ ದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಾ ಾತಕ ಅಧ್ ಯ ಯನ 
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮ ೀದ್ ನ ಗ ೊ ಂಡಿರು ವ  

  ಸಾ ಾತಕ ವಿ ವಿ ಧ್ ಪದ್ ವಿ ಗ ಳ ಕನ ಾಡ ಭ ಾಷಾ ಪ ಠ್ ಯ, ಬಿ.ಎ. ಐಚ್ಛ ಿಕ ಕನಾ ಡ,  

ಮುಕತ ಆ ಯ್ಕೆ ಹ ಾಗೊ ಕ ಡ್ಾಾ ಯ ಕನ ಾಡ ಪಠ್ ಯಕರಮ 

 ೨೦೨೧-೨೨ ನ ೀ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ್ಲನಂದ್ ಅನವಯ 

 

ಕನಾಡ ಅಧ್ ಯ ಯನ ಕ ೀಂದ್ ರ 

ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ ಾಯ ಲಯ 
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ಕನಾಡ ಸಾ ಾತಕ ಅಧ್ ಯಯ ನ ಮ ಂಡಳಿ ಸಭ ಯ ನ ಡ್ಾವಳಿ 

 ದಿನಯೆಂಕ: 24-09-2021 ರೆಂದು ಬ ಳಿಗ್ ೆ 10.3೦ ಘೆಂಟ ಗ್  ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕ  ೆಂದರದ ನಿದ್  ೇಶ್ಕರ ಕ ೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮೆಂಡಳಿಯ ಸಭ ಯು ನ್ಡ ಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮೆಂಡಳಿಯ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ 
ಆೆಂತರಿಕ ಹಯಗೊ ಬಯಹ್ಾ ಸದಸಾರು ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸಿದದರು. 

 

1. ಡಯ. ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ                ಅಧ್ಾಕ್ಷರು          ಸಹಿ ಇದ್  
2. ಡಯ. ರಯಮಲ್ಲೆಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಬ  ಗೊರು     ಆೆಂತರಿಕ ಸದಸಾರು         ಸಹಿ ಇದ್  
3. ಡಯ. ಎನ್.ಆರ್. ಲಲ್ಲತಯೆಂಬ           ಆೆಂತರಿಕ ಸದಸಾರು   ಸಹಿ ಇದ್  
4. ಶ್ರ ಮತಿ. ರತನಪ್ರಭ       ಆೆಂತರಿಕ ಸದಸಾರು   ಸಹಿ ಇದ್  
5. ಡಯ. ಬಿ.ಯು.ಸುಮ      ಆೆಂತರಿಕ ಸದಸಾರು   ಸಹಿ ಇದ್  
6. ಶ್ರ . ರಯಜಶ  ಖರ ವಿ.ಎಚ್.     ಆೆಂತರಿಕ ಸದಸಾರು   ಸಹಿ ಇದ್  
7. ಡಯ. ಪ್ರಕಯಶ್            ಆೆಂತರಿಕ ಸದಸಾರು   ಸಹಿ ಇದ್  
8. ಶ್ರ . ಎೆಂ.ನಯಗರಯಜು      ಆೆಂತರಿಕ ಸದಸಾರು   ಸಹಿ ಇದ್  
9. ಡಯ. ಲ್ಲೆಂಗರಯಜಯಾ      ಬಯಹ್ಾ ಸದಸಾರು      ಸಹಿ ಇದ್  
10. ಡಯ. ಬಿ.ಆರ್.ನ್ರಸಿೆಂಹ್ಮೊತಿೇ           ಬಯಹ್ಾ ಸದಸಾರು      ಸಹಿ ಇದ್   
11. ಡಯ. ಅಮರ  ೆಂದರ ಶ ಟಿಿ ಆರ್.            ವಿಶ  ಷ ಆಹಯವನಿತರು       ಸಹಿ ಇದ್  
12. ಡಯ. ಲಕ್ಷ್ಮ ನಯರಯಯಣ            ವಿಶ  ಷ ಆಹಯವನಿತರು   ಸಹಿ ಇದ್  
13. ಡಯ. ಶ್ವರಯಜು ಬಿ.ಇ             ವಿಶ  ಷ ಆಹಯವನಿತರು   ಸಹಿ ಇದ್  

ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮೆಂಡಳಿಯ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ಚರ್ಚೇಸಿ, ಪ್ರಿಶ್ ಲ್ಲಸಿ 
ಅನ್ುಮ ದಿಸಲಯಯಿತು. ೧. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ವಿವಿಧ್ ಪ್ದವಿಗಳ (ಬಿ.ಎ, ಬಿಎಸ್ಡಬುಿು, ಬಿವಿಎ, ಬಿ.ಎಸಿಿ, ಬಿ.ಎಸಿಿ (ಫ್ಯಾಡ್), 
ಬಿ.ಕಯೆಂ, ಬಿಬಿಎ ಏವಿಯ ಷನ್್, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಎಚ್್ಎೆಂ ಮುೆಂತಯದ) ಒೆಂದು ಮತುು ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ನ್ ಭಯಷಯ ಪ್ಠಾಗಳ 
ಕೆಂಟ ೆಂಟ್ ಅನ್ುನ ಪ್ರಿಶ್ ಲ್ಲಸಿ ಅನ್ುಮ ದಿಸಲಯಯಿತು. 

೨. ಒೆಂದು ಮತುು ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ಗ್  ಐರ್ಚಿಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾದ ಕೆಂಟ ೆಂಟ್ ಅನ್ುನ ಪ್ರಿಶ್ ಲ್ಲಸಿ, ಅನ್ುಮ ದನ  ನಿ ಡಲಯಯಿತು. 

೩. ಒೆಂದು ಮತುು ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ನ್ ಕನ್ನಡ ಮುಕು ಆಯೆ ಪ್ಠಾದ ಕೆಂಟ ೆಂಟ್ ಅನ್ುನ ಪ್ರಿಶ್ ಲ್ಲಸಿ, ಅನ್ುಮ ದನ  
ನಿ ಡಲಯಯಿತು. 

೪. ಕನ್ನಡ  ತರರಿಗ್  ಕನ್ನಡ: ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಕ  ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಒೆಂದನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ನ್ ಪ್ದವಿಗ್ಯಗಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ, ಅನ್ುಮ ದಿಸಲಯಯಿತು. 
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೫. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ವಿವಿಧ್ ಪ್ದವಿಗಳ ಭಯಷಯ ಪ್ಠಾದ ಪ್ುಸುಕಗಳು, ಐರ್ಚಿಕ ಪ್ಠಾ ಪ್ುಸುಕ ಮುಕು ಆಯೆ ಪ್ಠಾ, ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಕ  
ಪ್ಠಾಗಳ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಗ್  ಸ್  ವಯನ್ುಭವ ಮತುು ಬ ೊ ಧ್ನಯನ್ುಭವದ ಜ ಾ ಷಠತ ಯನ್ುನ ಇಟ್ುಿಕ ೊೆಂಡು ಸೆಂಪಯದಕರ 
ಪ್ಟಿಿಯನ್ುನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ಆಯಯ ಸೆಂಪಯದಕರುಗಳಿಗ್  ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗ್  ಪ್ಠಾಪ್ುಸುಕವನ್ುನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ನಿಣೇಯವನ್ುನ ಕ ೈಗ್ ೊೆಂಡು ಅನ್ುಮ ದಿಸಲಯಯಿತು.ಕೊಡಲ   ಆಯಯ ಸೆಂಪಯದಕರುಗಳು ಪ್ಠಾ ಪ್ುಸುಕಗಳ ಸೆಂಪಯದನಯ 
ಪ್ರಕ್ರರಯಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರ ಯವಯಗಿ ತ ೊಡಗಿಕ ೊಳಳಲು ಸೆಂಪ್ಕ್ರೇಸಿ ಮಯಹಿತಿಯನ್ುನ ಕ ೊಡ ಮಯಡಲಯಯಿತು. ಒೆಂದು ವ  ಳ  ಕ ಲವು 
ಪ್ದವಿ ಕ ೊ ಸ್ೇಗಳಿಗ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳ ಪ್ರವ  ಶ್ ಸೆಂಖ್ ಾಕಡಿಮೆ ಇದದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ್ ಕ ೊ ಸ್ೇಗಳಿಗ್  ಭಯಷಯ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ 
ಆವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ನಿ ಡಲು ಮತುು ಆ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಯಲತಯಣದಲಿ್ಲ ಹಯಕಲು  ಒಪ್ಪಲಯಯಿತು.  

೬. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ವಿವಿಧ್ ಪ್ದವಿಗಳ ಭಯಷಯ ಪ್ಠಾದ ಪ್ುಸುಕಗಳ ಪ್ಠಾ ಎಲಿವನ್ೊನ ಸೆಂಪಯದಕರುಗಳ ನ  ತೃತವದಲ್ಲಿ 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲು ಕಯಲಯವಕಯಶ್ ಬ  ಕಯಗಿರುವುದರಿೆಂದ ೧ ಮತುು ೨ ನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ ನ್ ಭಯಷಯ ಪ್ಠಾಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ೊಣೇ ಪ್ರಮಯಣದಲ್ಲಿ 
ಮದಲನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ ನ್ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ನ್ೆಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್ ನ್ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ಯರಯೆಂಗದ 
ವತಿಯಿೆಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲು  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ ೆ  ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭ ಯು ನಿಣೇಯಿಸಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಯಲತಯಣದಲಿ್ಲ 
upload ಮಯಡಲು ಈಗ್ಯಗಲ   ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪ್ಟ್ಿ ಸೆಂಪಯದಕರುಗಳು ಸೆಂಪಯದಿಸಿರುವ ಮದಲನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ ನ್ ವಿವಿಧ್ 
ಪ್ಠಾಗಳ ವಿವರವನ್ುನ ಹಯಗೊ ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ ನ್ ಘಟ್ಕಯವಯರು ಶ್ ರ್ಷೇಕ ಗಳನ್ುನ  ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭ ಯು  
ಅನ್ುಮ ದಿಸಿತು. 

೬. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ವಿವಿಧ್ ಪ್ದವಿಗಳ (ಬಿ.ಎ, ಬಿಎಸ್ಡಬುಿು, ಬಿವಿಎ, ಬಿ.ಎಸಿಿ, ಬಿ.ಎಸಿಿ (ಫ್ಯಾಡ್), ಬಿ.ಕಯೆಂ, ಬಿಬಿಎ 
ಏವಿಯ ಷನ್್, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಎಚ್್ಎೆಂ ಮುೆಂತಯದ) ಒೆಂದನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಮದಲನ  ಘಟ್ಕ ಕನ್ನಡ ನಯಡು ನ್ುಡಿ 
ರ್ಚೆಂತನ ಯನ್ುನ ಎಲಯಿ ಪ್ದವಿಗಳಿಗೊ  ಸ್ಯಮಯನ್ಾಗ್ ೊಳಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ಒೆಂದು ವ  ಳ  ಸೆಂಪಯದನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ುನ್ರಯವತೇನ ಗ್ ೊೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ುನ ಪ್ಠಾದ ಚೌಕಟಿಿನ್ಲ್ಲಿಯ  ನ್ೆಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಯವಣ  ಮಯಡಿಕ ೊಳಳಲು ಸಭ ಯು 
ಅನ್ುಮ ದಿಸಿತು.  

 

                                                            
                                                               ಅಧ್ಾಕ್ಷರು 

ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮೆಂಡಳಿ 
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕ  ೆಂದರ 

ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ೨೦೨೦ರ ಹಿನ್ನೆಲನಯಲ್ಲಿ ಬನೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ವಿವಿಧ 
ಸ್ಾೆತಕ ಪದವಿಗಳ ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾಗಳ ಬಿ.ಎ. ಐ ಚ್ಛಿಕ ಕನ ಾಡ, ಮು ಕತ ಆಯ್ಕೆ ಹ ಾಗೊ 

ಕಡ್ಾಾ ಯ ಕ ನಾಡ ಪಠ್ ಯಕರ ಮ ರಚನ್ನಯ ಆಶ್ಯ ಮತುು ಪಠ್ಾದ ಕೆಂಟನೆಂಟ್: 

ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ ೨೦೨೦ರ ಹೆೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲರೆ್ಯ ಫಲ್ಲತ ಮತತು ಸಾಧನಗೆಳ 
ಸಮತೆೊೀಲನರೆ್ೆ ಮಹತವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ ೆಮತತು ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಶತದಧ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟತವಟಿರ್ಗೆಳು, ವೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮತತು ಪಠೆಯೀತರ ಚಟತವಟಿರ್ಗೆಳ ನಡತವ ೆಪೊರಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಬ  ರ್ಂೆಬತದತ ಆದರ ಮತಖ್ಯ ಆಶ್ಯವಾಗಿರತವುದತ ವಿಶಿಷ್ಟ  
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಬೆೊೀಧನೆ ಮತತು ಕಲ್ಲರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಬಹತಭಾಷ್ಟ್ಕತಗೆೆ ಪೆೊರೀತಾಾಹ ನೀಡತವ ಬಗೆಗೊ ಒತತುರ್ೊೆಟಿಟರತವುದತ 
ಮಹತವದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸೆೆ ಮತತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ವಯಕ್ತುತವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ವಹಿಸತವ 
ನರ್ಾಾಯಕವಾದ ಪಾತರವನತು ಹೆೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯತ ಒಪ್ಪಪದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರಿಯಲತ 
ಎಲಿ ಬಗೆಯ ತಿೀರ್ಾಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಣಾ ಸಾವತಂತರ, "ಸರ್ಾನತೆ ಮತತು ಸರ್ಾವತಾನೆ (ಇನ ಕೊಿಸಿವ ) ಗಳನತು 
ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ೊಳಳಬೆೀರ್ಂೆದತ ತಿಳಿಸತತು ಈ ಬಗೆಯ ಕ್ತರಯಾಶಿೀಲತೆಯನತು ಪೆೊರೀತಾಾಹಿಸಲತ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು, 
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಮಹಾವಿದಾಯಲಯಗಳು ಪಠ್ಯಕರಮ ಅಧಯಯನ ಮತತು ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆೊಸತನವನತು ಅಳವಡಿಸಲತ ಸಾವತಂತರಯವನತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪಕಾ ರ್ಾಧಯಮದ ಜೆೊತೆಗ ೆಸಂಸೃತಿ ಮತತು ರ್ೌಲಯಗಳನತು 
ನಾಲತೆ ವಷ್ಾದ ಬಹತಶಿಸಿುೀಯ ಪದವಿ ರ್ೊೆೀಸತಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸತವುದತ ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲರೆ್ಯ ಉದದೆೀಶವಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಭಾಷೆ, 
ಸಾಹಿತಯ ಮತತು ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲರೆ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಧಾನ ರ್ಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲರೆ್ಯ ರ್ಾಧಯಮದ ಜೆೊತೆಗೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕ, ಸಾರ್ಾಜಿಕ, 
ಆಡಳಿತಾತಮಕ, ಔದೆೊಯೀಗಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಯವಹಾರ ನವಾಹರ್ೆಗಳ ಮೀಲೆ ಮಹತವವನತು ನೀಡತವುದಾಗಿದೆ. ಇದನತು ಸಾಂದರವಾಗಿ 
ಮತತು ಹಿತವಾಗಿ ಅಭಿವಯಕ್ತುಸಬೆೀರ್ಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನ ರ್ೌಶಲಯದ ಮೊಲಕ ಅತಿ ಮಹತವದ ಎಲಿ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿರ್ೆ 
ಹೆಚಿ್ಚಸತವುದರ ಜೆೊತೆಗ ೆಉಳಿದಲೆಿ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸತುಗಳನತು ಜೆೊೀಡಿಸತವುದಾಗಿದೆ. 

ಹೆೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯತ ಹಲವು ಹೆೊಸತನಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದೆ. ಬದಲಾಗತತಿುರತವ ಪಾರದೆೀಶಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹಾಗೊ ಜಾಗತಿಕ ವಿದಯರ್ಾನಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಾದರಿಯನತು ರೊಪಿಸತವುದತ ಇದರ ಮೊಲ ಉದೆದೀಶವಾಗಿದೆ. 
ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕರಮಕ್ತೆಂತ ಭಿನು ವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳನತು ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಸವಾಲತಗಳನತು 
ಎದತರಿಸಲತ ಬೆೀರ್ಾದ ಸದೃಢ ವಾಕ್ತುತವಗಳಾಗಿ ರೊಪಿಸತವ ಆಶಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಲರೆ್ ಮತತು ಫಲ್ಲತಗಳ ನಡತವ ೆಸಮತೆೊೀಲನವನತು 
ಸಾಧಿಸತವುದರೆ್ೆ ಹೆೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತನಕದ ವಗಿೀಾಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಮದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
"ಒಳಗೆೊಳುಳವ' (Inclusive) ವಿಧಾನವನತು ಅನತಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರ ೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಸರ್ಾನಾಂತರವಾಗಿದದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಶಿಸತುಗಳು ಈಗ ಪರಸಪರ ಪೊರಕವಾಗಿವೆ. ಕಲ ೆಮತತು ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಶತದಧ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟತವಟಿರ್ಗೆಳು ವೃತಿುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮತತು ಪಠೆಯೀತರ ಚಟತವಟಿರ್ಗೆಳು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆೀ ವಿಶಾಲ ಭಿತಿುಯಲಿ್ಲ ರ್ಾಣಿಸಿರೆ್ೊಂಡಿವೆ. ಇದತ ಹೆೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನೀತಿಯ ಮತಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿರತವುದತ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಬೆೊೀಧನೆ ಮತತು ಕಲ್ಲರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಬಹತಭಾಷ್ಟ್ಕತೆಗೆ 
ಪೆೊರೀತಾಾಹ ನೀಡತವ ಬಗೆಗೊ ಹೆೀಳಿರತವುದತ   ಮಹತವದ ಮತತು ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಸವಾಲನತು ಎದತರಿಸತವ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ. 
ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರಯೆಲತ ಎಲಿ ಬಗೆಯ ಅವರ್ಾಶಗಳನತು ಮತಕುವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗೆ 
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ರ್ಾಡತವುದರ ಮೊಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರತಿ ಹಂತದಲೊಿ ಹೆೊರಬರತವ ಅವರ್ಾಶವನತು ರ್ೊೆಡತವುದರ ಮೊಲಕ ಅದತ ತನುಷ್ಟರ್ೆೆ 
ತಾನತ ಸವತಂತರ ಹಾಗೊ ಪೊಣಾ ರ್ೆೊೀರ್ ಾ ಆಗಿರತವಂತೆ ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಎಲ ಿ ಆಶಯಗಳನತು ಸಾರ್ಾರಗೊೆಳಿಸಲತ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು, ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಮಹಾವಿದಾಯಲಯಗಳು ಪಠ್ಯಕರಮ, ಅಧಯಯನ ಮತತು ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೊಸತನವನತು ಅಳವಡಿಸಲತ, 
ಅವರ್ಾಶ ನೀಡಿರತವುದರ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ  ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ರ್ೀೆಂದರವು ಅದರೆ್ೆ ಬದಧವಾಗಿದತದ  
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಸೊಚನಗೆನತಗತಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯಕರಮಗಳ ಸಿದಧತ ೆಮತತು ಅಳವಡಿರೆ್ಗ ೆಹೆಚ್ಚನಿ ಒತುನತು ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿೀಕರಣ 
ಮತತು ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ಆರ್ಥಾಕ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆೀಶಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಹಿನುಡೆ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವುದರಿಂದ ಹೆೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯತ ಶಿಕ್ಷಣವನತು ಅನಯ ಭಾಷೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ತಪಿಪಸಿ  ಪಾರದೆೀಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ರ್ಾಧಯಮದ 
ಮೊಲಕ ಕಲ್ಲಸತವುದರ್ೆೆ ಒತತು ನೀಡತವುದರೆ್ೆ ಆದಯತೆ ನೀಡಿರತವ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯತ ಅದರ ಸಾರ್ಾಕತೆಯನತು 
ಬಳಸಿರೆ್ೊಳಳಲತ ಮತಂದಾಗಿದೆ.  

ಕಲ,ೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಾಣಿಜ್ಯ ರ್ಾನವಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ಾನೊನತ ಆಯಾ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಜ್ಞಾನ 
ಪಡೆಯತವುದತ ಸರಿಯಷೆಟೀ ಆಯಾ ಕ್ೀೆತರದ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸತುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಾತಾೆರಗೆೊಳುಳವುದತ ಭಾಷೆ ಮತತು ಸಾಹಿತಯದಂದ 
ರ್ಾತರ. ಸರ್ಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಮನತಷ್ಯ ಉತುಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದತಕಲತ, ಅಗತಯವಾದ ಸಂವೆೀದನೆಯನತು ಭಾಷೆ ಮತತು ಸಾಹಿತಯ 
ರೊಪಿಸತತುವೆ. ಭಾಷೆ ರ್ೆೀವಲ ರ್ಾಧಯಮವಾಗಿರದೀೆ ಅದೆೊಂದತ ಸಂಸೃತಿಯಾಗಿರತತುದೆ. 

ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಎರ್ ಸಿ, ಬಿ.ರ್ಾಂ. ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಚ್ಎಂ, ಬಿಸಿಎ, ಬಿ.ಎಸ್ ಡಬುಿಯು ಮತಂತಾದ ಪದವಿ ರ್ೊೆೀಸತಾಗಳ 
ಮೊದಲ ನಾಲತೆ ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳಲ್ಲ ಿಭಾಷೆ ಮತತು ಸಾಹಿತಯದ ಬೆೊೀಧನೆ ರ್ಾಡತವಾಗ ವಿಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಠ್ಯಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಆದಯತೆಯನತು ಪಠ್ಯಗಳ ಸಿದಧಪಡಿಸತವಿರ್ಯೆಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ರ್ೊೆೀಸತಾಗಳಿಗ ೆಅನತಗತಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ನಗಧಿಪಡಿಸತವಾಗ 
ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯಗಳಿಗ ೆಮತತು ಸಾರ್ಾಜಿಕ, ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಮತತು ಧಾಮಿಾಕ ಸಮಸಯೆಗಳ ಮೀಲೆ ಬೆಳಕತ ಚಲೆತಿವ ಸಾಹಿತಯದ 
ಎಲಿ ಪರರ್ಾರಗಳನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟರ್ೊೆಂಡತ ಪಠ್ಯವನತು ರಚ್ಚಸತವ ಪ್ರಯತನವನ್ುನ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ . 
ಕನ್ೆಡ ಪಠ್ಾಕರಮ ವಿನ್ಾಾಸದ ಆಶ್ಯಗಳು: 

    ಹೆೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಆಶಯಗಳಿಗ ೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಕನುಡ ಭಾಷಾ, ಐಚ್ಚಿಕ, ಮತಕು ಆಯ್ಕೆ ಕನುಡ, 
ಕನುಡೆೀತರರಿಗ ೆಕನುಡ ಪಠ್ಯಕರ ಕರಮಗಳ ವಿನಾಯಸವನತು ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಾಾಟಕದಾದಯಂತ ವಿವಿಧ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳು ಈ 
ತನಕ ಅರ್ಾಪೊಣಾವಾದ ಹಾಗೊ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಪಠ್ಯಕರಮಗಳನತು ಅನತಸರಿಸತತಾು ಬಂದವೆ. ಸಾಹಿತಯದ ಮೊಲಗತಣವಾದ 
ನತಯನೊತನತೆಗ ೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಹೆೊಸತನವನತು ತರಲತ ಪರಯತಿುಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆೀ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಪರಯೀಗಿಸಲಪಟತಟ ಯಶಸಿವಯಾಗಿರತವ “ವಿಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಠ್ಯಕರಮ” (Theme Based)ವನತು 
ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಾವಾಗಿ  ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಲಕ ಕಲ್ಲರೆ್ ಮತತು ಫಲ್ಲತಗಳ ನಡತವಿನ ಸಮತೆೊೀಲನವನತು 
ಸಾಧಿಸತವುದತ ಸಾಧಯವಾಗತತುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಭಾಷಾ ರ್ೌಶಲಯ, ಸಾಹಿತಯದ ರ್ಾನವಿೀಯ ಸಂವೆೀದನೆ, 
ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ವಿದಯರ್ಾನಗಳ ಅರಿವು, ಸಂಸೃತಿಯ ಬೆಳಕತ ಮತತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮನೆೊೀಭಾವವನತು ಕಟಿಟರ್ೊೆಡತವುದರಲ್ಲಿ 
ಯಶಸಿವಯಾಗಬೆೀಕತ ಎನತುವ ಹೆೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಆಶಯವನತು ವಿಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಠ್ಯಕರಮದ ಮೊಲಕ 
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ಸಾಧಿಸಿರ್ೊೆಳುಳವುದತ ಸಾಧಯವಾಗತತುದೆ. ಉದಾಹರರ್ೆಗ ೆ“ನಾಡತ- "ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ',್“ಸಾಮರಸಯ' ಪರಿಸರ', "ಜಾಗತಿೀಕರಣ' 
ಮೊದಲಾದವು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಉದೆದೀಶಿತ ಫಲ್ಲತಗಳನತು ನೀಡತತುವೆ. ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಆಯಾ ಅಧಯಯನ ಶಿಸತುಗಳ 
ಸವರೊಪಕೆನತಗತಣವಾಗಿ ಒಂದತ ಘಟಕವನತು ಸ್ಯನತಕ ಅಧಯಯನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶ್ ಲ್ಲಸಿ,ರೊಪಿಸಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದ್ . 
     ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಗಳನತು ನಾಲತೆ ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರರ್ಮ ಭಾಷಯೆಾಗಿ ಬೆೊೀಧಿಸತಕೆದತದ, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ ಗೊ ೩ ರ್ೆರಡಿಟ ಗಳು 
ಹಾಗೊ ನಾಲತೆ ಗಂಟ್ ೆಬ ೊ ಧನಾ ಅವಧಿ ಇರತತುದೆ. ಐರ್ಚಿಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾಕರಮವನ್ುನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದುದ ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ ಗೊ ೩ 
ರ್ೆರಡಿಟ ಗಳು ಹಾಗೊ 3 ಗಂಟ್ೆ ಬ ೊ ಧನಾ ಅವಧಿ ಇರತತುದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ ಗ್  ಕಡಾಾಯ ಕನುಡ (ಕನುಡೆೀತರರಿಗ ೆಕನುಡ-
ಕನುಡ ಕಲ್ಲರೆ್) ಪಠ್ಯಕರಮವನತು ಒೆಂದು ಸೆಮಿಸಟರ  ನ್ಲ್ಲಿ ಬೆೊೀಧಿಸತವುದತ. ಮತಕು ಆಯ್ಕೆ ಕನುಡ ಪತಿರರೆ್ಗೆ( ಕನುಡ ಭಾಷೆ ಮತತು 
ಐಚ್ಚಿಕ ಕನುಡ) ನಯಲುೆ ಪತಿರರೆ್ಗಳನತು ಸಿದಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ .  ಮತಕು ಆಯ್ಕೆ ಕನುಡ ಪತಿರರೆ್ಗಳನತು ಎಲಿ ಅಧಯಯನ ಶಿಸತುಗಳ 
ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳೂ ನಾಲತೆ ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳಿಗೊ ಆಯ್ಕೆ ರ್ಾಡಿರ್ೊೆಳಳಲತ ಅವರ್ಾಶವಿದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಕಲ್ಲರೆ್ಯತ ಹೆಚತಿ 
ಪಾರಯೀಗಿಕವಾಗಿರತವಂತೆ "ಕ್ತರಯಾ ಪತಸುಕ' (Work Book)ವನತು ರೊಪಿಸಲತ ಅವರ್ಾಶವನ್ುನ ಕಲ್ಲಪಸಿ ಕ ೊಡಲಯಗಿದ್ . 

೧. ಪದ್ವಿ ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾಗಳು  

   ೧. ಕಲಯ ಕನ್ನಡ (ಬಿ.ಎ. ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೨. ಸಮಯಜಕಯಯೇ ಕನ್ನಡ (ಬಿಎಸ್ ಡಬುಿು ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೩.  ದೃಶ್ಾ ಮತುು ಲಲ್ಲತಕಲಯ ಕನ್ನಡ (ಬಿವಿಎ-ಬಿಎಫ್ಎ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೪. ವಿಜ್ಞಯನ್ ಕನ್ನಡ (ಬಿಎಸಿಿ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೫. ವಿನಯಾಸ ಕನ್ನಡ (ಬಿಎಸಿಿ ಫ್ಯಾಡ್್ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೬. ಗಣಕ ಕನ್ನಡ (ಬಿಸಿಎ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೭. ಒಳಯೆಂಗಣ ವಿನಯಾಸ ಕನ್ನಡ (ಬಿಎಸಿಿ ಇೆಂಟಿ ರಿಯರ್್ ಡಿಸ್ ೈನ್್ ಅೆಂಡ್್ ಡ ಕ ೊ ರ  ಶ್ನ್) 

   ೮. ವಯಣಿಜಾ ಕನ್ನಡ (ಬಿಕಯೆಂ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೯. ವಾವಹಯರ ನಿವೇಹ್ಣ ಕನ್ನಡ (ಬಿಬಿಎ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೧೦. ಆತಿಥ್ಾ ನಿವೇಹ್ಣ ಕನ್ನಡ (ಬಿಎಚ್್ಎಮ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

   ೧೧. ವಯಯುಯಯನ್ ನಿವೇಹ್ಣ ಕನ್ನಡ (ಬಿಬಿಎ ಏವಿಯ ಶ್ನ್್ ೧ ಮತುು ೨ನ  ಸ್ ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾ) 

೨.   ಐಚ್ಛಿಕ ಕನಾಡ 

ಪ್ರಥ್ಮ ಸ್ ಮಿಸಿರ್್  ಐರ್ಚಿಕ ಪ್ಠಾ 
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1. Paper: A- 1 ಸ್ಯಹಿತಾ ಕಲಪತರು ೧  
2. Paper A- 2 ಸ್ಯಹಿತಾ ಕಲಪತರು ೨    

ಎರಡನ  ಸ್ ಮಿಸಿರ್್ ಕನ್ನಡ ಐರ್ಚಿಕ ಪ್ಠಾ     

   ೩. Paper A-3   ಸಾಹಿತಯ ಕಲಪತರತ   ೩  
   ೪. Paper A-4   ಸಾಹಿತಯ ಕಲಪತರತ  ೪  

೩. ಮುಕು ಆಯ್ಕೆ  

ಪ್ರಥ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ  

೧. ಕನುಡ ವಾಯಕರಣ. 

೨. ಆತಮಚರಿತೆರಗಳು. 

೩. ಕನುಡ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಾ  - ೧ 

ಎರಡನ  ಸ್ ಮಿಸಿರ್: 

೧. ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯ ಮತತು ಸಂಸೃತಿ 

೨. ಅನತವಾದ ಸಾಹಿತಯ 

೩. ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಯ-೨ 

4. ಕಡ್ಾಾಯ ಕನ್ೆಡ (ಕನ್ೆಡ್ನೀತರರಿಗನ ಕನ್ೆಡ-ಕನ್ೆಡ ಕಲ್ಲ) 

ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಕ   ೧  

 

Course Articulation Matrix: Mapping of Course Outcomes (COs) 

with Program Outcomes (POs 1-12) 

  

Course 
Outcomes 
(COs) / 

1 
ಬಿ.ಎ 
 

2 
ಬಿ.ಎ
ರ್.ಡ
ಬತಿಯ 

3 
ಬಿ.ವಿ.ಎ
/ 

4 
ಬಿ.ಎಸಿಾ 
 
 

5 
ಬಿ.ಸಿ.
ಎ 

6 
ಬಿ.ಎಸಿಾ 
(ಫ್ಾಯ
ಡ ) 

7 
ಬಿ.ಎಸಿಾ 
(IDD
) 

8 
ಬಿ.
ರ್ಾಂ 
 

9 
ಬಿ.ಬಿ.
ಎ 

10 
ಬಿ.ಎ
ಚ್.
ಎೆಂ 

11 
ಬಿ.ಬಿ.
ಎ 

12 
ಐ
ಚ್ಚಿಕ 

೧೩ 
ಮತಕು 
ಆ
ಯ್ಕೆ 

೧೪ 
ಕಡಯಾ
ಯ 
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Program 
Outcomes 
(POs) 
 

 ಬಿ.ಎಫ್
.ಎ 
 

   ಬಿ.ಬಿ.
ಎಂ 
 
 

ಏವಿ
ಯ್ಕೀ
ಷ್ನ 

ಕನು
ಡ 
 

ಕನು
ಡ 

ಕನ್ನ
ಡ 
(ಕನು
ಡೆೀತ
ರರಿಗ ೆ
ಕನು
ಡ 
ಕಲ್ಲ) 
 

1 ವಿವಿಧ 
ಬರಹಗಾರರತ, 
ಸಾಹಿತಯ 
ಕೃತಿಗಳು 
ಮತತು 
ಸಾಹಿತಯ 
ಚಳುವಳಿಗಳ 
ಅರಿವು 
ಹೆಚಿ್ಚಸಿರ್ೊೆಳುಳ
ವುದತ. 
 

✓ ✓ ✓  ✓   ✓   ✓ ✓  ✓ 

2. ವಿವಿಧ 
ಸಾಹಿತಯ 
ಪರರ್ಾರಗಳ 
ರೊಪ- 
ಸವರೊಪಗಳ 
ಬಗೆಗ ೆ
ತಿಳುವಳಿರೆ್ 
ಪಡೆಯತವುದತ
. 
 

 ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓ ✓ 

3. ಭಾಷೆ-
ಸಾಹಿತಯದ 

✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  
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ಶಿರೀಮಂತಿರ್ಯೆ 
ಜೆೊತೆಗೆ 
ರ್ಾನವಿೀಯ 
ರ್ೌಲಯಗಳನತು 
ಮೊಡಿಸಿರೆ್ೊ
ಳುಳವುದತ. 
 
4. ಸಾಹಿತಯ 
ಮೊಲಕ 
ಸರ್ಾಜೆೊೀ, 
ಧಾಮಿಾಕ, 
ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ, 
ಸಾಂಸೃತಿಕ 
ತಿಳುವಳಿರೆ್ಯ
ನತು 
ಹೆೊಂದತವುದತ
. 
 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ 

5. ವೆೈಚಾರಿಕ- 
ವೆೈಜ್ಞಾನಕ 
ಚ್ಚಂತನೆಗಳನತು 
ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ೊ
ಳುಳವುದತ. 
 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 

6. ಭಾಷಾ 
ರ್ೌಶಲಯವನತು 
ಬೆಳಸೆಿರೆ್ೊಳುಳವು
ದತ. 
 

✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓  

7. ಸಾಹಿತಯದ 
ಓದತ, 

✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓   ✓ 
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ತಿಳುವಳಿರೆ್ 
ಹಾಗೊ 
ಬರವಣಿಗೆಯ
ನತು 
ರೊಢಿಸಿರೆ್ೊಳುಳ
ವುದತ. 
8. ನಾಡತ-
ನತಡಿಯನತು 
ಕತರಿತ 
ಅರಿವನತು 
ಹೆಚಿ್ಚಸಿರ್ೊೆಳುಳ
ವುದತ. 
 

✓ ✓ ✓   ✓  ✓  ✓  ✓   

9, 
ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ 
ವಿದಯರ್ಾನಗಳ 
ಅರಿವು 
 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ 

10. 
ಸಾರ್ಾಜಿಕ 
ಹೆೊರ್ೆಗಾರಿರ್ೆ
ಯ ಅರಿವು. 
 

✓ ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  

11. ಸದೃಢ 
ಬೌದಧಕ ವಯಕ್ತುತವ 
ನರ್ಾಾಣ. 
 

✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓   ✓ 

 

ಆೆಂತರಿಕ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಮತುು ಸ್ನಮಿಸಟರ  ಕನೊನ್ನಯ ಲ್ಲಖತ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ್ದ ಸಲಹನ ಮತುು ಮಾದರಿ: 

ಈ ಸಮಿತಿಯತ ಆಂತರಿಕ (ಸಿಐಇ) ಹಾಗತ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೊೆನೆಯ ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೀಕ್ೆ (ಎರ್  ಇಇ)ಗಳ ವಿಧಾನವನತು ಕತರಿತಂತೆ 
ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ಸಲಹ ೆನೀಡಲತ ಬಯಸತತುದೆ. ಪಠ್ಯ ಚೌಕಟತಟ ಸಮಿತಿ ಸೊಚನಯೆಂತೆ ಆಂತರಿಕ (ಸಿಐಇ) ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನವು 
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ಶೆೀ.೪೦ಅಂಕಗಳನತು ಹಾಗತ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೊೆನೆಯ ಪರಿೀಕ್ಯೆತ (ಎರ್ ಇ) ಶೆೀ.೪೦ ಅಂಕಗಳ ನಯಮವನತು ಈ ರ್ಳೆಗಿನ 
ರ್ಾನದಂಡಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಿ ರ್ಾಪನ ರ್ಾಡಲತ ಸೊಚ್ಚಸತತುದೆ. 

ಕರ.ಸಂ ಪರಿೀಕ್ಾ ರ್ಾನದಂಡಗಳು ಅಂಕಗಳು 
 ಆಂತರಿಕ ನರಂತರ ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನ (ಸಿಐಇ)  
1 ನರಂತರ ಮತತು ಸಮಗರ ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನ (ಸಿಸಿಇ) 10 
2 ಆಂತರಿಕ ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನ ಪರಿೀಕ್ಗೆಳು 20 
೩ ನರಂತರ ಕಲ್ಲರ್ಾ ಚಟತವಟಿರ್ೆ ೧೦ 
 ಒಟತಟ ಸಿಐಇ(1+2+೩) ೪0 
3 ಸೆಮಿಸಟರ ಅಂತಯದ ಪರಿೀಕ್ ೆ(ಎರ್ಇಇ) ೬0 
 ಒಟತಟ (ಸಿಐಇ ಮತತು ಎಎರ್ ಇಇ)= 100 

 

ಆೆಂತರಿಕ ಮತುು ಸಮಗರ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ (ಸಿಸಿಇ) : 

ಈ ವಿಧಾನರ್ೆೆ 10 ಅಂಕಗಳನತು ನಗದಪಡಿಸಿದತದ ತರಗತಿಯಳಗಿನ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಸಕ್ತರಯ ಭಾಗವಹಿಸತವಿರ್ ೆಮತತು ವಯಕ್ತುಗತ 
ಅಸೈೆನ ಮಂಟ ಗಳು ಹಾಗತ ಗತಂಪತ ಚಚಾೆ (5 ಅಂಕಗಳು) ಮತತು ಹಾಜ್ರಾತಿ (5 ಅಂಕಗಳು) ಅರ್ವಾ ಇತರ ೆಯಾವುದೆೀ 
ರ್ಾನದಂಡಗಳನತು ರೊಪಿಸಿರೆ್ೊಳಳಬಹತದತ. 
ಆೆಂತರಿಕ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಪರಿೀಕ್ಷನಗಳು (ಐರಿಟಿ): 
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸೆಮಿಸಟರ  ಅವಧಿಗೆ ಎರಡತ ಆಂತರಿಕ ಪರಿೀಕ್ಗೆಳನತು ನಡೆಸತವುದತ. ಪರತಿ ಪರಿೀಕ್ಯೆನತು 25+ 25 
ಅಂಕಗಳಿಗ ೆಏಪಾಡಿಸಿ ಇವುಗಳನತು 10+ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಮಿೀಕರಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವುದತ ಅರ್ವಾ ಬೆೀರ ೆಯಾವುದೆೀ 
ರ್ಾನದಂಡಗಳ ಮೊಲಕ ಆಂತರಿಕ ಪರಿೀಕ್ಗೆಳನತು ನಡೆಸಬಹತದತ. 
 
ನರಂತರ ಕಲ್ಲರ್ಾ ಚಟತವಟಿರ್ಗೆಳನತು ೧೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಮಿೀಕರಿಸಿರ್ೆೊಳುಳವುದತ 
 
ಸ್ನಮಿಸಟರ  ಅೆಂತಾದ ಪರಿೀಕ್ಷನ (ಎಸ ಇಇ): 
ಈ ವಿಧಾನವು ೬0 ಅಂಕಗಳ ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೀಕ್ಗೆಳಿಂದ ಕೊಡಿರತತುದೆ. ಈ ಪರಿೀಕ್ಯೆತ ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳು ಹಾಗತ 
ಅಟ್ಾನಮರ್ ರ್ಾಲೆೀಜ್ತಗಳ ಪರಿೀಕ್ಾ ನಯರ್ಾನತಸಾರ ನಡೆಯತವುದರಿಂದ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳು ನಗದಪಡಿಸಿರತವ ಪರಿೀಕ್ಾ 
ಅಹಾತೆಗಳನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಯತ ಪರಿಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಬೀೆಕತ. ನಂತರ ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳ ಬಿಒಎರ್ ಗಳು, ಬಿಓಇ 
ಸದಸಯರತ ರೊಪಿಸತವ ರ್ಾನದಂಡಗಳಂತೆ ಪರಿೀಕ್ ೆನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 
ಅ. ಭಾಷಾ ಕನ್ೆಡ ಪಠ್ಾ ಚೌಕಟ್ುಟ; 

೧. ಬಿ.ಎ-ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 
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ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-1,2,3,4 
ಸೆಮಿಸಪರ ಗಳು. 

ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 

 ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ- 
ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪರಕೃತಿ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಬಾಲಯ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ಜಾಗತಿೀಕರಣ  
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸರ್ಾಜ್ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪಿರೀತಿ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೨. ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲೊಿ ೂ-ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 

ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-1,2,3,4 
ಸೆಮಿಸಪರ ಗಳು. 

ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 

 ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ- 
ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪರಕೃತಿ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಬಾಲಯ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ಜಾಗತಿೀಕರಣ  
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸರ್ಾಜ್ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪಿರೀತಿ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೩. ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿ.ಎಫ್.ಎ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ 
ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧,೨,೩,೪ 
ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 
ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ- 
ಚ್ಚಂತನೆ 

ಪರಕೃತಿ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ 
ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 
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15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 
ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ಜಾಗತಿೀಕರಣ  
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪಿರೀತಿ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ದ್  ಶ್ ಯತ  
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಕಲ  ಮತುು ಜಿ ವನ್ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೪. ಬಿ.ಎಸಿಿ-ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 

ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧.೨,೩,೪ ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 

ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-
ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಭೊಮಿ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ವೆೈಜ್ಞಾನಕ 
ಮನೊೆೀಧಮಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ಜಿೀವನ ಕಲ ೆ
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಕನಸತ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಮಳ ೆ
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

೫. ಬಿ.ಸಿ.ಎ-ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 

ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧.೨,೩೪ 
ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 
ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-
ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಆರ್ಾಶ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ತಾರತಣಯ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ವಾಣಿಜ್ಯ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ತಂತರಜ್ಞಾನ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ದಾಂಪತಯ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೬. ಬಿ.ಎಸಿಿ (FAD)-ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ 

ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧,೨,೩,೪ 
ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨ ಗಂಟ್ಗೆಳು) 
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ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-
ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸೌಂದಯಾ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಒಲತಮ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪರಿಸರ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಅಂತಃಕರಣ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೭. ಬಿ.ಎಸಿಿ  - ಒಳಾಂಗ ಣ ವಿನಾಯಸ ಮತು ತ ಅಲಂಕ ಾರ (IDD)- ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  
ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧,೨,೩,೪ 
ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ೦೪(ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 
ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-
ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸೌಂದಯಾ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಒಲತಮ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪರಿಸರ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಅಂತಃಕರಣ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೮. ಬಿ.ಕಾೆಂ-ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 

ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧.೨,೩,೪ 
ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 
ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ- 
ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಸೃತಿ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಜಾಗತಿೀಕರಣ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ಸೌಂದಯಾ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಭಕ್ತು 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ದೆೀಸಿಯತೆ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 
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೯. ಬಿ.ಬಿ.ಎ-ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 

ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧,೨,೩,೪ 
ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 
ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-
ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಆಧತನಕತೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಕತಟತಂಬ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ರ್ಾಯಕ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಾಮರಸಯ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಅಂತಃಕರಣ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೧೦. ಬಿ.ಹ  ಚ್.ಎಂ -ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 

ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-1,2,3,4 
ಸೆಮಿಸಪರ ಗಳು. 

ಪರತಿ ಸ್ನಮಿಸಟರ  ಕನರಡಿಟ್  ೦೩, ಪರತಿ ಸ್ನಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರಕನೆ ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟ್ುಟ ೫೨-೫೬ ಗೆಂಟನಗಳು) 

 ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-
ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪರಕೃತಿ-ಮನ್ುಷಾ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕತ /ವ ೈಚಯರಿಕತ  
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ಜಾಗತಿೀಕರಣ  
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸರ್ಾಜ್ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಪಿರೀತಿ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೧೧. ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಏವಿಯ್ಕೀಷನ  -ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ. 

ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳ ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರ್ಯೆನತು ಆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಯಯನದ ಮಂಡಳಿ ನಧಾರಿಸತವುದತ-೧,೨,೩,೪ 
ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳು. 
ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩, ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ  ತರಗತಿಗಳು ವಾರರೆ್ೆ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು (ಒಟತಟ ೫೨-೫೬ ಗಂಟ್ೆಗಳು) 
ಸೆಮಿಸಟರ ಘಟಕ-1 ಘಟಕ-2 ಘಟಕ-3 ಘಟಕ-4 
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ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
L-1 

ಕನುಡ ನಾಡತ-
ನತಡಿ- ಚ್ಚಂತನೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಆಧತನಕತೆ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಕತಟತಂಬ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
L-2 

ರ್ಾಯಕ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಾಮರಸಯ 
15 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಅಂತಃಕರಣ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ 
13 ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೨. ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ೆಡ ಪಠ್ಾ ವಿನ್ಾಾಸ 

೧ ರಿೆಂದ ೨ ಸ್ನಮಿಸಟರ ಗಳು. 

ಪ್ರಥ್ಮ 
ಸ್ ಮಿಸಿರ್ 

A--೧ 
ಪತಿರಕ -೧  

ಪಾರಚ್ಚೀನ ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯ ಚೆರಿತೆರ (ಆರಂಭದಂದ ಹತುನೆೀ ಶತರ್ಾನದವರೆಗ)ೆ 
(ಕ ರಡಿಟ ೦೩) ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ ವಾರರ್ೆೆ ೩ ಗಂಟ್ೆಗಳು 

A -೨ 
ಪತಿರಕ -೨  

ಮಧಯರ್ಾಲ್ಲೀನ ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯ ಚರಿತೆರ (ಹನೆೊುಂದನೆೀ ಶತರ್ಾನದಂದ ಹದನಾರನೆೀ 
ಸೆಮಿಸಟರ  ಪತಿರರೆ್-೨ ಶತರ್ಾನ) 
(ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩) ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ ವಾರರ್ೆೆ ೩ ಗಂಟ್ೆಗಳು 

ಎರಡನ   
ಸ್ ಮಿಸಿರ್ 

A -೩ 
ಪತಿರರೆ್-೩ 

ಆಧತನಕಪೊವಾ ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯ ಚರಿತೆರ (೧೧ ನೆೀ ಶತರ್ಾನದಂದ ೧೬ರ ವರಗೆೆ) 
 (ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩) ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ ವಾರರೆ್ೆ ೩ ಗಂಟ್ೆಗಳು 

A -೪ 
ಪತಿರರೆ್-೪ 

ಆಧತನಕ ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯ ಚರಿತೆರ (೨೦ನೆೀ ಶತರ್ಾನದಂದ ಮತಂದೆ) 
 (ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩) ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ ವಾರರೆ್ೆ ೩ ಗಂಟ್ೆಗಳು 

 

೩. ಮುಕು ಆಯ್ಕೆ ಪತಿರಕನಯ ಕನ್ೆಡ ಪಠ್ಾ ಚೌಕಟ್ುಟ (OE) 

ಸೆಮಿಸಟರ  
ಪರರ್ಮ ಸೆಮಿಸಟರ   
(ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩) OE-1-೧ 

ಪತಿರಕ  ೧.೧: ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್ ೧: ಕನಾಡ ವ್ಾಯಕರಣ. 
 

(ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩) OE-೧-
2 

 ಪತಿರರೆ್ ೧.೨– ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್ ೨ - ಆತಮಚರಿತ್ ರಗಳ ು. 
 

(ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩) OE-೧-
೩ 

ಪತಿರರೆ್ ೧.೩ ಕನಾಡ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿ ತಯ-೧ 

ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  
(ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩) OE-೨-
೧ 

ಪತಿರಕ  ೨.೧: ೨ನ  ಸ ಮ್ - ಕನಾಡ ಸಾಹಿತಯ ಮತು ತ ಸಂಸ ೃತಿ 
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(ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩)OE-೨-೨ ಪತಿರಕ  ೨.೨: ೨ನ  ಸ ಮ್ -    ಅನುವ್ಾದ್ ಸಾಹಿತಯ 
(ರ್ೆರಡಿಟ  ೦೩)OE-೨-೩ ಪತಿರಕ  ೨.೩: ೨ನ  ಸ ಮ್ -  ಕನಾಡ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಯ-೨ 

೪. ಕಡ್ಾಾಯ ಕನ್ೆಡ (ಕನ್ೆಡ್ನೀತರರಿಗನ ಕನ್ೆಡ) FUNCTIONAL KANNADA  

ಕಡ್ಾಾ ಯ ಕನಾಡ: ಕನಾಡ್ ೀತರರಿಗ  ಕನಾಡ:  
 ಪರಥಮ ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್: ಕನಾಡ ಕಲ್ಲಕ  

ಕ ರಡಿಟ್ ೦೩,ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ ವ್ಾರಕ ೆ ೦೪ ಗಂ ಟ ಗಳು 
 

 

ಕನುಡ ಕಲ್ಲಕ  -೧  

ರಾಷ್ಟ್ಟೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ - 2020   

ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಸಟರೊಪ (ಪರಥಮ ಭಾಷನ-ಕಡ್ಾಾಯ ಕನ್ೆಡ) 

ಕನೊೀಸ ್ವಾರು ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾಕರಮ: 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತತು ಭಾಷಾ ಅಧಾಯಪಕರ ಜ್ವಾಬಾದರಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಗೊೆತಿುರತವುದೆೀ 
ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಗಯೆ ಬಿಕೆಟತಟಗಳು ಮತತು ವಿಷ್ಮತ ಗಳು ಹೆಚತತಿಿುರತವ ಈ ರ್ಾಲಘಟಟದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನತು 
ಪರಜ್ಞಾವಂತರನಾುಗಿ, ಸಂವೆೀದನಾಶಿೀಲರನಾುಗಿ ರ್ಾಡತವ ಅವರ್ಾಶ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರತತುದೆ. ಆ ಅವರ್ಾಶವನತು 
ಎೆಂದನಂದಲೊ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆಸ್ ೆಯಿಂದ ನಭಾಯಿಸತತುಲೆೀ ಬಂದವೆ. 

   ಹೆೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅನತಷಾಠನದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯತ ಇದನೆುೀ ಬತನಾದಯಾಗಿಸಿರ್ೆೊಂಡತ 
ಪಠ್ಯಕರಮವನತು ಕತರಿತ ನರ್ಾಶೆಯನತು ರಚ್ಚಸಿದೆ.ಕನುಡವನತು "ಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ನೀಡಬೆೀರೆ್ನ್ುನವುದತ 
ಅಧಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಆಶಯ. "ಹೊೆಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯತ ಈ ಅಂಶವನೆುೀ ಉದ್ ೊಾ ಗ ಮತತು ರ್ೌಶಲಯಗಳು 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮತಖ್ಯ ಗತರಿ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿದ.ೆ ಹಿೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಭಾಷ ೆಕನುಡದ ಮೊಲಕ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಸೆಳಿೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಮತತು ಜಾಗತಿೀಕ ಸವಾಲತಗಳನತು ಸನುದಧರಾಗತವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕರಮದ ವಿನಾಯಸವನತು ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿೀಕರಣವೂ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿದಯರ್ಾನಗಳು ನಮಮ ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಮತತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸನುವೆೀಶಗಳನತು.ಸಮಿೀಕರಣಗಳನತು, ಗರಹಿರ್ಗೆಳನತು 
ಆಳವಾಗಿ ಪರಭಾವಿಸತತಿುವೆ. ಇವು ನಮಮ ಯತವ ತಲೆರ್ಾರತಗಳನತು ತಮಮ ಬ  ರತಗಳಿಂದಲೆೀ ದೊರರ್ಾಡತತಾು ಅವರನತು 
ಪರಕ್ತೀಯರನಾುಗಿಸತತಿುದೆ ಎನತುವ ಆತಂಕ ಅಧಾಯಪಕರನತು ರ್ಾಡತತಿುದೆ. ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡತ-ನತಡಿ, ಜ್ಲ,ಭೊಮಿ, 
ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಸವಾಲತಗಳನತು ಕನುಡದ ಅತತಯತುಮ ಪಠ್ಯಗಳ ಮತಖಾಂತರ ಕಲ್ಲಸಬಹತದೆನತುವ ನಂಬಿರ್ ೆ ಈ ಅಧಯಯನ 
ಮಂಡಳಿಯದತದ. ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲ ಿಸಾಹಿತಯಕ ಅಭಿರತಚ್ಚಯನತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೀೆಕತ, ಭಾಷೆ ಮತತು ಸಾಹಿತಯಗಳನತು ಕತರಿತ ಪಿರೀತಿಯನತು 
ಹೆಚಿ್ಚಸಬೆೀಕತ ಎನತುವುದತ ಪಠ್ಯಗಳ ಒಂದತ ಆಯಾಮವಾದರೆ, ಮತೆೊುಂದತ ಆಯಾಮವು ನಮಮ ಸಮೃದಧ ಸಾಂಸೃತಿಕ. 
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ಸಾಹಿತಯಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊಡಬೀೆರ್ೆನ್ುನವುದತ.ಎರಡತ ವಷ್ಾಗಳ "ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಯಕ್ತುತವದ 
ಧಾತತಗಳನತು ತತಂಬಬೀೆಕತ. ಸಾಹಿತಯದ ಅಂತಃಕರಣ ಮತತು ಸಾರ್ಾಜಿಕ ವಯಕ್ತುತವದ ಬೌದಧಕ ಅರಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ 
ಬೆಳಯೆತತಾು ಹೆೊೀಗಬೆೀಕತ. ಇವುಗಳಲಿದೆ ಕನುಡವು ಅವರ ವೃತಿುಯ ದಾರಿಯೊ ಆಗಬೀೆಕತ. ಹಲವು ವೃತಿುಗಳನತು ಅವರತ 
ಆರಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲತ ಅನತವಾಗತವ ಪಠ್ಯಕರಮವೂ ಸೆೀರಬೆೀಕತ.ಈ ಎಲಿ ಅಂಶಗಳನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟರ್ೊೆಂಡತ ಅಧ್ಾಯನ್ 
ಮೆಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ʻವಿಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಠ್ಯ'ವನತು ರೊಪಿಸಿ, ಅನ್ುಮ ದಿಸಿದ್ . 

ಯಾವುದೆೀ ರ್ೊೆೀಸಿಾನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸಟರ ನ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ (ನಾಲತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿಯನತು 
ಕತರಿತ ಭಾಗವು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಇರಬೆೀಕತ. ಕನುಡ ನಾಡತ ರೊಪತಗೆೊಂಡದದರಿಂದ ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಶಿರೀಮಂತಿರ್ೆ, ವೆೈಶಿಷ್ಟಯತ,ೆ 
ಅದರ ಲೆೊೀಕದೃಷ್ಟ್ಟ, ಕಲಾಪರರ್ಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮೃದಧತೆ, ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಚ್ಚಂತನೆಗಳ ಸೆೊಫೀಪಜ್ಞತೆ, ಅದರ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ 
ಸೌಂದಯಾ, ವಿವಿಧ ಕ್ೀೆತರಗಳಲ್ಲನಿ ಸಾಧಕರತ, ಮಹತವದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಾರತ ಮತತು ವಿಶವರೆ್ೆ ಕನುಡದ ರ್ೊೆಡತಗೆಗಳು 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಲೆವನತು ಆಯತದ ಪಠ್ಯಕರಮವನತು ರೊಪಿಸಿರೆ್ೊಂಡಿದೆ. ನಾಲೆರಲ್ಲಿ ರ್ೊೆನೆಯ ಭಾಗವನತು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ/ತಾಂತಿರಕ/ವೃತಿು ತರಬೆೀತಿ ಆಶಯದ/ವೃತಿು ನೆೈಪತಣಯತ/ೆಸಪಧಾಾತಮಕ ಪರಿೀಕ್ಗೆಳಿಗೆ ಪೊರಕವಾದ ಅಂಶಗಳನತು  
ಸಂಕ್ತೀಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ್ೆೆ ಪೊರಕವಾಗಿ ಹಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಸಮಿತಿಯತ ಆಯ್ಕೆ ರ್ಾಡಿದೆ. 
ಸದಯರ್ೆೆ ಪರರ್ಮ ಮತತು ದವತಿೀಯ ಸೆಮಿಸಟರ ಗಳಿಗ ೆಇವುಗಳನತು ಸೊೆಲವಾಗಿ ಆರಿಸಲಾಗಿದತದ, ಆಯಾ ಘಟಕಗಳ ಆಶಯರ್ೆೆ 
ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಅಧಯಯನ ಮಂಡಳಿಯತ ಪಠ್ಯಗಳನತು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಮೊಲಗಳಿಂದ ಮತತು ಇಲಿದೆ ಇರತವ ಹೆೊಸ 
ಆಯಾಮಗಳನತು ಶೆ ೀಧಿಸಿ ಅವುಗಳನತು ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಕನುಡೆೀತರರಿಗ ೆ ಕನುಡ ಕಲ್ಲರೆ್ ಪತಿರರೆ್ಯನತು ಕನುಡ 
ಅಧಾಯಪಕರೆೀ ಬೆೊೀಧಿಸಬೆೀಕತ. 

ಪಠ್ಾಕರಮಗಳನ್ುೆ ಕುರಿತು ಕನಾಾಟಕ ಸ ಕಾಾರದ್ ಸ ಮಿತಿಯು ಸ ೊಚ್ಛಸಿರುವ ಕ ಳ ಕಂ ಡ ಸೊಚನ್ನಗಳನುಾ ಅಳ ವಡಿಸಿ 
ಕ ೊಳ ಳಲಾಗಿದ್ . 

ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ 

೧. ಪರತಿ ಪದವಿ ಕರಮಕೊೆ (Stream wise) ಪರತೆಯೀಕ ಪಠ್ಯಗಳನತು ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

೨. ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ ಗೆ ನಾಲತೆ ಗಂಟ್ೆಗಳ ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ ಕಡಾಾಯವಾಗಿರಬೆೀಕತ. 

3. ಪಠ್ಯಗಳ ಆಶಯಗಳನತು ಕತರಿತ ಆರಂಭಿಕ ಟಿಪಪಣಿ ಇರಬೆೀಕತ. 

4. ಎರಡತ ಸೆಮಿಸಪರ ಗಳನತು ಸೆೀರಿಸಿ ಒಂದೆೊಂದತ ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕವನತು ರ್ಾಡತವುದತ. 

5. ಪರತಿ ಸೆಮಿಸಟರ ನ ಪಠ್ಯಕರಮದಲ್ಲಿ ನಾಲತೆ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೊ ಪರತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊರತ ಮೊರತ ಅಧಾಯಯಗಳು 
ಇರಬೆೀಕತ. 
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6. ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯದ ಎಲಿ ಪರರ್ಾರಗಳು (ಅನತವಾದ, ಜಾನಪದ, ಮಹಿಳಾ ಮತತು ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮತದಾಯ, ಅಲಪಸಂಖಾಯತ 
ವಗಾಗಳು)ಸೆೀರಿದಂತೆ ಒಳಗೊೆಳುಳವಂತೆ ಅಧಯಯನ ಮಂಡಳಿಯತ ರ್ಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೆೀಕತ. 

7. ಕಡಾಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಕರಮ ವಿನಾಯಸದಲ್ಲಿ ನಾಲೆನಯೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ಸಂಕ್ತೀಣಾ) ಶಿೀಷ್ಟ್ಾರೆ್ಯನೊು 
ಒಳಗೆೊಂಡಂತ ೆ
ಪಠ್ಯಕರಮವನತು ಅಧಯಯನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚಾಸಿ ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ವೃತಿುಪರ, ತಾಂತಿರಕ ತರಬೆೀತಿ,ರ್ೌಶಲಾಯಧಾರಿತ ಮತತು 
ಸೃಜ್ನಶಿೀಲ ಚಟತವಟಿರ್ ೆ ಹಿೀಗೆ ಆಯಾ ಪದವಿ ಕರಮ (Streamwise)ಗಳಿಗ ೆ ಪೊರಕವಾಗತವಂತೆ ಪಠ್ಯಕರಮವನತು 
ರೊಪಿಲಾಗಿದೆ. 
8. ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಸೃಜ್ನಶಿೀಲತೆ, ಭಾಷಾ ನೆೈಪತಣಯ, ಬರೆಹರ್ೌಶಲಯ ವಿಶೆಿೀಷ್ರ್ಾ ಸಾಮರ್ಯಾ, ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನಗೆೊಳಿಸತವಿರೆ್ ಮತತು 
ಅನತವಾದ ಸಾಮರ್ಯಾಗಳನತು ಹೆಚ್ಚಸಿತವುದನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟರ್ೊೆಂಡತ ನಯೀಜಿತ ರ್ಾಯಾ, ಸಾಹಿತಯಕ ರ್ಾಯಾಕರಮ 
ಇತಾಯದಗಳನತು ಆಯೀಜಿಸಬೆೀಕತ. 
9. ಪಠ್ಯ ಮತತು ಪಠಯೆೀತರ ರ್ಾಯಾಕರಮಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ವೃತಿುಪರ ತಿಳುವಳಿರೆ್ಯನತು ನೀಡತವುದರ ಜೆೊತೆಗ ೆಅವರ 
ಸಮಗರ 
ವಯಕ್ತುತವವನತು ವೃತಿುಪರವಾಗಿ ಸಜ್ತುಗೊೆಳಿಸಲತ ಅನತಕೊಲವಾಗತವಂತೆ ಇರಬೆೀಕತ. ಇದನತು ಭಾಷಾ ಬೆೊೀಧಕರತ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟರ್ೊೆಳಳಬೆೀಕತ. 
10. ಪೊರಕ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿ ದೃಶಯ ಹಾಗೊ ಶರವಯ ರ್ಾಧಯಮಗಳನತು ಅವಶಯವಾಗಿ ಬಳಸಿರೆ್ೊಳಳಬೆೀಕತ. 
11. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲ ಿಭಾಷಾ ಪರಯೀಗಾಲಯ (Language Lab) ಇರತವುದತ ಅಪೆೀಕ್ಷಣಿೀಯ. ಇದರ ಮೊಲಕ 
ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಕಂಪೊಯಟರ  ಕಲ್ಲರೆ್ಯೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇತರ ತಾಂತಿರಕ ಕಲ್ಲರ್ಗೆಳನತು ತಿಳಿಸಿರ್ೊೆಡಬಹತದತ. (ಕನುಡದಲ್ಲಿ 
ವರದ ಬರೆಯತವುದತ, ಅನತವಾದ ರ್ಾಡತವುದತ ಇತಾಯದ). 
12. ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ವಿನಾಯಸದಲಿ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿರತವ ಪಠ್ಯಗಳ ಜೆೊತೆಗ ೆಪೊರಕ ಪಠ್ಯಗಳನತು ಬಳಸಿರ್ೊೆಳಳ ಬಹತದತ.   

13. ಪರತಿ ಪಠ್ಯದಲೊಿ ಪರತಿ ಘಟಕದ ವಿಷ್ಯ (Theme) ವನತು ಕತರಿತ ಟಿಪಪಣಿ ಇರಬೆೀಕತ. 

14.ಪಠ್ಯದ ರ್ೊೆನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕ ಪಠ್ಯಗಳ ಪಟಿಟಯನತು ರ್ೆೊಡಬೀೆಕತ. ಪೊರಕ ಪಠ್ಯವನೊು ನೀಡಬಹತದತ. ಪಠ್ಯದ ಮೊದಲತ 
ಆಶಯ ಪಠ್ಯವನೊು ಸೆೀರಿಸಬಹತದತ. 

15. ಭಾಷಾಭಾಯಸದಲಿ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಸವಂತಿರ್ಗೆೆ ಅವರ್ಾಶ ಇರಬೆೀಕತ. 

16. ಮತಕು ಆಯ್ಕೆ (ಓಪನ  ಇಲಕೆ್ತಾವಾ ) ಪತಿರರ್ಗೆಳನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ವೃತಿುಪರತೆಯನತು ಹೆಚಿ್ಚಸತವ ಸಲತವಾಗಿ 
ರೊಪಿಸಲಾಗಿದತದ.ರ್ಾಲೆೀಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಯಸಂಗ ರ್ಾಡತತಿುರತವ ಎಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೊ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮಹತವವನತು ಕತರಿತತ 
ಮನವರಿರೆ್ ರ್ಾಡಿರ್ೊೆಡಬೆೀಕತ. 

ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಎಸಿಿ/ಬಿ.ಕಾೆಂ./ಬಿ.ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಸಿ.ಎ./ಬಿ.ಎಸಿಿ (ಫ್ಾಾಡ ) — ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ:  
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೧. ಬಿ.ಎ.- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಕಲಾ ಕನಾಡ 

B.A Degree/ Honours Degree Programme: Arts subjects 

Semester 1 ಬಿ.ಎ.- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಕಲಾ ಕನಾಡ  

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಶ್ರ ಮತಿ ಪ್ಪ. ವನ್ಜ ,  ಡಯ. ಸುಧಯ ಎ.ಸಿ,  
ಶ್ರ ಮತಿ ವಿ ಣಯ ಎನ್. ಹ ಚ್. ಶ್ರ ಮತಿ ಶ   ಭಯರಯಣಿ ಎನ್. 
                      

Course Title:                   ಬಿ.ಎ. – ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಕಲಾಕನಾಡ 
Total Contact Hours: Course Credits:03 
Formative Assessment Marks : 
೪0(CIE) 

Duration of ESA/EXAM: 3 hours 

Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ರ್ೊೆೀರ್ ಾಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳು ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ ೦೪ ಗಂಟ್ೆಗಳು 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚ೦ತನೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಪ್ರಕೃತಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಬಾಲಯ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪  

 

ಪರಸಾತವನ  
ಕಲಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಹ ೊಸ ರಯರ್ಷರ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿ ತಿಯ ಆಶ್ಯಗಳಿಗ್  ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . ಇಲ್ಲಿಯ 

ಮುಖಾ ಆಶ್ಯ ವಿಷಯಯಧಯರಿತ ಪ್ಠಾಕರಮ.ಈ ಮೊಲಕ ಕಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಕನ್ನಡ ಭಯಷಯ ಕೌಶ್ಲಾವನ್ುನ ಕಲ್ಲಸುವುದರ 
ಜ ೊತ ಗ್  ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಸೆಂಸೃತಿಯ ವಿವಿಧ್ ಆಯಯಮಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದು ಮುಖಾ ಆಶ್ಯವಯಗಿದ್ .  

ಕನ್ನಡ ಭಯಷಯ ಕಲ್ಲಕ ಯ ನಯಲುೆ ಆಯಯಮಗಳಯದ ಓದುವುದು, ಬರ ಯುವುದು, ಅಥ್ೇ ಮಯಡಿಕ ೊಳುಳವುದು, 
ಮಯತನಯಡುವುದು ಇವುಗಳನ್ುನ ಸಮಪ್ೇಕವಯಗಿ ಕಲ್ಲಸುವ ಪ್ಠಾದ್ ೊೆಂದಿಗ್  ಅಭಯಾಸಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ .  

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೊಸ ಆಲ ೊ ಚನಯ ಕರಮಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುವುದು, ವ ೈಚಯರಿಕ ಮನ ೊ ಭಯವವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವುದು, 
ಪಯರಯೊ ಗಿಕ ರ್ಚೆಂತನ ಗ್  ಒತುು ಕ ೊಡುವುದು ಒಟಯಿರ ಯಯಗಿ ಯುವ ಜನಯೆಂಗದ ಮನ್ಸಿನ್ುನ, ವಾಕ್ರುತವವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುವುದು ಈ 
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ಪ್ಠಾದ ಉದ್ ದ ಶ್. ಅದರ ೊೆಂದಿಗ್  ಕಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳು ಸೃಜನ್ಶ್ ಲ ಬರವಣಿಗ್ ಯಲ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿಕ ೊಳಳಲು ಅಗತಾವಯದ 
ಕೌಶ್ಲಯಾಧಯರಿತ ಪ್ಠಾ ಇದ್ಯಗಿದ್ . ಇದಕ ೆ ಪ್ೊರಕವಯಗಿ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ವಿಷಯಯಧಯರಿತವಯಗಿ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . ಈ ಮೊಲಕ 
ಬದುಕನ್ುನ ಕುರಿತು ಸಮಗರ ಗರಹಿಕ ಯನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳು ಪ್ಡ ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ಠಾ ನ ರವಯಗುತುದ್ .  

ಕನ್ನಡ ನಯಡು- ನ್ುಡಿ- ರ್ಚೆಂತನ , ಪ್ರಕೃತಿ, ಬಯಲಾ, ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ ಎೆಂಬ ನಯಲುೆ ವಿಷಯಯಧಯರಿತ ಘಟ್ಕಗಳಯಗಿ 
ಪ್ಠಾವನ್ುನ ವಿೆಂಗಡಿಸಲಯಗಿದ್ .  
ಘಟಕ-1     ಕನಾಡ ನಾಡು –ನುಡಿ- ಚ್ಛಂತನ  

ಮದಲ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಯಡು ನ್ುಡಿಗಳ ಇತಿಹಯಸ, ವ ೈಶ್ಷಿುತ , ವ ೈಭವಗಳನ್ುನ ಒಳಗ್ ೊೆಂಡ ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ 
ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . ಇೆಂದಿನ್ ವಿದುಾನಯಾನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಹಿತಾದಿೆಂದ ವಿಮುಖರಯಗುತಿುರುವ ಯುವ ಪ್ಪ ಳಿಗ್ ಗ್  
ಸ್ಯಹಿತಾದ ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಔರ್ಚತಾದ ಬಗ್ ೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖಾ ಆಶ್ಯ. ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕವಿತ , 
ಲ  ಖನ್ಗಳನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ಕ ೊಡಲಯಗಿದ್ . 

1. ಕನ್ನಡ ಪ್ದಗ್ ೊಳ್ - ಜಿ.ಪ್ಪ. ರಯಜರತನೆಂ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ೧. ಕವಿರಯಜಮಯಗೇದಿೆಂದ ಆಯದ ಕನ್ನಡ ನಯಡು ನ್ುಡಿಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ೩ ರಿೆಂದ ೪ ಪ್ದಾಗಳು 

2. ಇೆಂಗಿಿಷ್ನ ೊಡನ  ಗುದ್ಯದಟ್ದಲ್ಲ- ದ್  ವನ್ೊರ ಮಹ್ದ್  ವ (ಎದ್ ಗ್  ಬಿದದ ಅಕ್ಷರದಿೆಂದ ಆಯದ ಭಯಗ)  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ೧. ಕನ್ನಡ ಮತುು ವಿಕ  ೆಂದಿರ ಕರಣ-ಯು. ಆರ್. ಅನ್ೆಂತಮೊತಿೇ (ಭಯಷಣದ ಆಯದ ಭಯಗ) 

3. ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗ್  ಒೆಂದ್   ಹಯದಿ: ಮುಕು ಜ್ಞಯನ್ ಮತುು ಮುಕು ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್-ಬ  ಳೂರು ಸುದಶ್ೇನ್ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್ದ ದ್  ಸಿ ಕರಣ-ಕನ್ನಡದ ಜಯಗತಿ ಕರಣ-ಎನ್. ಶ್ೆಂಕರಪ್ಪ ತ ೊ ರಣಗಲುಿ ಅವರ 
ಲ  ಖನ್ದ ಆಯದ ಭಯಗ 

 
ಘಟಕ-2   ಪರಕೃ ತಿ  

ಪ್ರಕೃತಿ ಮತುು ಮನ್ುಷಾರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಇೆಂದಿನ್ ಅನಿವಯಯೇ ಅಗತಾ. ಈ ಅನಿವಯಯೇತ ಯನ್ುನ ಮರ ತರ  
ಅಪಯಯ ನಿಶ್ಿತ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನ್ುಷಾನ್ ಜಿ ವ ಸ್ ಲ  ಅತಿಯಯದ ನ್ಗರಿ ಕರಣದ ಈ ಹ ೊತಿುನ್ಲ್ಲಿ ನಿಸಗೇದಿೆಂದ ದೊರ 
ಚಲ್ಲಸುತಿುರುವ ಮನ್ುಷಾನ್ನ್ುನ ಮತ ು ಅದರ ಒಳಗ್  ತರುವುದು ಅತಾೆಂತ ಅಗತಾ. ಈ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡನ   ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 
ವಿವಿಧ್ ಕವಿ ಲ  ಖಕರ ಜಿ ವಪ್ರ ಆಯಯಮವುಳಳ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . 

1. ನಯವು ಮತುು ಮರಗಳು -ಜಿ.ಎಸ. ಶ್ವರುದರಪ್ಪ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ನಯನ ೊೆಂದು ಮರವಯಗಿದದರ  – ಮೊಡಯನಕೊಡು ರ್ಚನ್ನಸ್ಯವಮಿ 

2. ಬಿದಿರು ಒೆಂದು ಭಯವನ  ಹ್ಲವು - ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ. ಸ್ಯವಮಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಬಿದಿರು ಎೆಂಬ ಬ ರಗು- ಸತಿ ಶ ಜಿ.ಕ .ತಿ ಥ್ೇಹ್ಳಿಳ 

3. ಒತ ುಯಯಳಯಗಿ ಪ್ರಿಸರ– ಪ್ೊಣೇಚೆಂದರ ತ  ಜಸಿವ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ:  ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣ  ಮತುು ರಯಜಕ್ರ ಯ ಬದದತ  – ನಯಗ್  ಶ್ ಹ ಗಡ  
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ಘಟಕ-3   ಬಾಲಯ 
ಮನ್ುಷಾನ್ ಜಿ ವಿತಯವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾ ಅತಾೆಂತ ಮುಖಾವಯದ ಘಟ್ಿ, ಮುಗದತ , ಲಯಲ್ಲತಾ, ಕುತೊಹ್ಲಗಳನ್ುನ 

ಅದರ ೊೆಂದಿಗ್  ಪ್ರಶ ನಗಳನ್ುನ ಒಳಗ್ ೊೆಂಡ ಕಯಲ. ಈ ಕಯಲಘಟ್ಿದಲಿ್ಲ ನ್ಡ ಯುವ ಹ್ಲವು ಘಟ್ನ ಗಳು ಇಡಿ  ಬದುಕ್ರನ್ ಮೆ ಲ  
ಪ್ರಿಣಯಮ ಬಿ ರುವಷುಿ ಪ್ರಬಲವಯಗಿರುತುದ್ . ವಾಕ್ರುತವ ರೊಪ್ಣ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಯತರವನ್ುನ ವಹಿಸುತುದ್ . ಈಗಷ ಿ  ಬಯಲಾವನ್ುನ 
ಕಳ ದು ಹ್ದಿಹ್ರ ಯದಲ್ಲಿ ಕಯಲ್ಲಡುತಿುರುವ ಪ್ದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ತಮಾ ಬಯಲಾ ಬಣಣಗಳನ್ುನ ಮೆಲುಕು ಹಯಕುವ ಅವಕಯಶ್ವನ್ುನ 
ನಿ ಡಿ ಪಯರಯೊ ಗಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳ ಮೊಲಕ ಸೃಜನ್ಶ್ ಲ ಬರವಣಿಗ್ ಯಲ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿಕ ೊಳಳಲು ಪ ರ ರ  ಪ್ಪಸುವೆಂತ  ಪ್ಠಾವನ್ುನ 
ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . 

1. ಕೊಸಿದದ ಮನ ಗ್  –  ಜನ್ಪ್ದ ತಿರಪ್ದಿಗಳು 
ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಕೊಸಿನ್ ಕನ್ಸು- ಕುವ ೆಂಪ್ು 

2. ಕನ್ನಡ ನ್ನ್ನ ನ ರ್ಚನಿ್ ಪಯಠ- ಸ್ಯರಯ ಅಬೊಬಕರ್ ಚೆಂದರಗಿರಿಯ ತಿ ರದಲ್ಲಿ ಕಯದೆಂಬರಿಯ ಆಯದ ಭಯಗ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಸ್ಯವಿನ್ ತೊಗುಕತಿುಯ ಕ ಳಗ್ - ವಯರಿಸ್ ಡ  ರಿ ಅವರ ಆತಾಕಥ ಯ ಆಯದ ಭಯಗ 
 ಕನ್ನಡಕ ೆ : ಜಗದಿ ಶ್ ಕ ೊಪ್ಪ  

3. ಐನ ೊ ರ ಹ ೊಲ – ಡಯ. ಸಿದದಲ್ಲೆಂಗಯಾ ಊರುಕ  ರಿ ಆತಾಕಥ ಯ  ಆಯದ ಭಯಗ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ತಮಟ  ಬಡ ಯುವುದು- ತುೆಂಬಯಡಿ ರಯಮಯಾ ಅವರ ಆತಾಕತ ಯ ಭಯಗ 

 
ಘಟಕ-4    ಸ ಂಕೀ ಣಾ 

ನಯಲೆನ   ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ ಶ್ ರ್ಷೇಕ ಯಡಿ ಆತಾಕಥ್ನ್ದ ಭಯಗಗಳನ್ುನ ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . ಸೃಜನ್ಶ್ ಲ 
ಬರಹ್ಗ್ಯರರಯಗಿ ರೊಪ್ುಗ್ ೊಳಳಲು ಲ  ಖಕರ ಬದುಕು ಕಯರಣವಯದ ಬಗ್ ಯನ್ುನ ಅರಿಯಲು ಈ ಪ್ಠಾಗಳು ಸಹ್ಕಯರಿ. ಬದುಕ್ರನ್ 
ಅನ್ುಭವಗಳು ಮಯಗಿದ್ಯಗ ಸ್ಯಹಿತಾ ಸೃರ್ಷಿಗ್ ೊಳುಳತುದ್ . ಕ ಲವರ ಹ ೊ ರಯಟ್ದ ಬದುಕ್ರನ್ ಓದು ನ್ಮಾ ಬದುಕನ್ುನ 
ರೊಪ್ಪಸಿಕ ೊಳಳಲು ಅನ್ುವು ಮಯಡಿಕ ೊಡುತುದ್ . 
 

1. ಸೆಂವಿಧಯನ್ದ ಆರ್ಥೇಕ ಸ್ಯವತೆಂತರುದ ಆಶ್ಯಗಳು- ಡಯ. ವ ೆಂಕಟಯಚಲ ಹ ಗಡ   
 ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ:  ಅಥ್ೇ ಸ್ಯವತೆಂತರು @ 75 ಹಿ ಗ್ ೊೆಂದು ಹಿನ ೊನ ಟ್- ಎ. ನಯರಯಯಣ  
2.  ಇತಿಹಯಸ ಅಧ್ಾಯನ್ದ ಮುೆಂದುವರಿದ ಮಯದರಿಗಳು- ಗ್ ೊ ಪಯಲ ರಯವ್ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಚರಿತ ರ ಜ ೊತ ಗ್  ಸ್ಯಮಯನ್ಾರ ಸ್ ಲ್ಲಿ- ಅಗರಹಯರ ಕೃಷಣಮೊತಿೇ 
3. ರಯಜಕ್ರ ಯ ಸಿದ್ಯಧೆಂತ – ಹ ಚ್. ಎಸ. ದ್ ೊರ ಸ್ಯವಮಿ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಒೆಂದು ಪ್ುಸುಕದ ಅದುುತ ಅನ್ುಭವ- ಗ್ಯೆಂಧಿ ಜಿಯವರ ನ್ನ್ನ ಸತಯಾನ ವ ಷಣ  ಕೃತಿಯ ಒೆಂದು ಭಯಗ 
 

Semester -2 

Course Title:  ಬಿ. ಎ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ಕಲಾ ಕನ್ೆಡ 
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Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits :03 ಬ ೊ ಧ್ನಯ ಅವಧಿ :೪ 
ಗೆಂಟ ಗಳು 

Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

Course Title:  ಬಿ. ಎ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: 
ಘಟಕ-೧ ಜಾಗತಿೀಕರಣ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸರ್ಾಜ್ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಪಿರೀತಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟ್ಕ - 1     

ಜಾಗತಿೀಕರಣ                                         

ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಜಯಗತಿ ಕರಣ ಸಮಯಜ, ಪ್ಪರ ತಿ ಮತುು ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ ಎೆಂಬ ನಯಲುೆ ಘಟ್ಕಗಳಿವ . 
ಜಯಗತಿ ಕರಣ ಇೆಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿದಾಮಯನ್ವಯಗಿದುದ ಎಲಯಿ ರಯಷರಗಳೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ೊಳುಳತಿುವ . ಇದರ ಪ್ರಿಣಯಮಗಳನ್ುನ 
ಕುರಿತು ಸ್ಯಹಿತಾ ಲ ೊ ಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಲವು ಚಚ ೇಗಳು ನ್ಡ ದಿವ . ಜಯಗತಿ ಕರಣ ನ್ಮಾ ಬದುಕ್ರನ್ ಸವರೊಪ್ವನ್ುನ ಬದಲ್ಲಸಿದ್ . ಇೆಂದು 
ನ್ಮಾ ಬದುಕ್ರನ್ ಆದಾತ ಗಳು ಬದಲಯಗಿವ . ಜಯಗತಿ ಕರಣ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರವಯಗಿದ್  ಎನಿಸಿದರೊ ಒಟಯಿರ  ನ್ಮಾ ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ 
ಬರಹ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಟ್ ಉೆಂಟ್ುಮಯಡಿದ್ . ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಜಯಗತಿ ಕರಣದ ಬಗ್ ೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳನ್ುನ ವಯಸುವ ರ್ಚೆಂತನ ಗ್  ಒಳಗು 
ಮಯಡುವ ಉದ್ ದ ಶ್ ಈ ಪ್ಠಾಗಳಲ್ಲಿದ್ . 

ಸಮಯಜ ಬಹ್ುಮುಖಿಯಯದದುದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಘಷೇ ಅನ್ುಸೆಂಧಯನ್ದ ಪ್ರಕ್ರರಯಗಳು ನಿರೆಂತರ, ಜಯತಿ ಧ್ಮೇ, ವಗೇ, 
ಲ್ಲೆಂಗ ಮೊಲದ ರಯಜಕಯರಣದ ಚಹ್ರ ಗಳನ್ುನ ಸ್ಯಹಿತಾ ಘೊ ರ್ಷತ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿಯೊ  ಅಥ್ವಯ ಅಘೊ ರ್ಷತ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿಯೊ  
ಹಿಡಿದಿಟಿಿರುತುದ್ . ಏಕ ೆಂದರ  ಸ್ಯಹಿತಾವೂ ಸಮಯಜದ ಸೃರ್ಷಿ. ಇವ ಲಿವುಗಳಿಗ್  ಒಳಗ್ಯಗಿಯ  ಅವುಗಳನ್ುನ ಮಿ ರುವ ಕಲ ಯನ್ುನ 
ರೊಪ್ಪಸಿಕ ೊಳಳಲು ಅನ್ುಕೊಲವಯಗುವೆಂತ  ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದ್ . 

ಜಾಗತಿೀಕರಣವು ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಜಾಗತಿಕ ವಿದಯರ್ಾನವಾಗಿದತದ, ಅದತ ಇಂದತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಲಿ. ಅದತ 
ಬೆೀರ್ಾಗಿ ಬೆೀಡವಾಗಿ ಎಲಿರಾಷ್ರಗಳೂ ಅನವಾಯಾವಾಗಿ ಒಳಗಾಗತತಿುರತವ ಒಂದತ 'ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಇಡಿೀ ವಿಶವವನೆುೀ 
"ಏಕತಾಣ' ವಾಗಿ "ವಿಶವ ಹಳಿಳಯಾಗಿ ರೊಪಿಸತವುದತ ಇದರ ಉದೆದೀಶವಾಗಿದೆ. ಆದರ ೆಇದರ ಪರಿರ್ಾಮವು ರ್ಾತರ ಇದರ್ೆೆ 
ವಿರತದಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನ  ತಾಯತಮಕ ಮತತು ನೆೀತಾಯತಮಕ ಅಂಶಗಳನತು ಪಠ್ಯ ಗಳಾಗಿ ಇಡತವ ಮೊಲಕ ವಿದಾದ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಆಗತಹೆೊೀಗತಗಳನತು ಕತರಿತ ಅರಿವನತು ಹೆಚಿ್ಚಸಬಹತದಾಗಿದೆ. ಸಂಸೃತಿಗಳ ವೆೈವಿಧಯತೆ, ಜಿೀವಂತಿರ್ಯೆನತು ನಾಶ 
ರ್ಾಡತತಾು ಏಕರೊಪಿ ಸಂಸೃತಿಯನತು ಇದತ ರೊಪಿಸತತಿುದೆ. "ಆಹಾರ ವಸರ ಕ್ತರೀಡೆ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ಆಚರರ್ೆಗಳು, ದೆೈನಂದನ 
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ಬಳರ್ಯೆ ಉತಪನುಗಳು: ಈ ಎಲದಿರ ಮೀಲೊ ಬಲಾಢಯ ರಾಷರಗಳ ಆಕರಮಣವಾಗತತಿುದೆ. ಭಾರತವೂ ಸೆೀರಿದರಿತ ೆಮೊರನೆೀ 
ಜ್ಗತಿುನ ರಾಷ್ರಗಳು ಇದರ ಮೊಲ ಬಲ್ಲಪಶತಗಳಾಗತತಿುವೆ ಎನ್ುನವುದನತು” ನಾವು ಅವಶಯವಾಗಿ ಗಮನಸಬೆೀಕತ.ಅನೆೀಕತೆಯಲ್ಲಿ 
ಏಕತೆ ಎನತುವ ಜ್ನತಾಂತಿರಕ ಆಶಯರ್ೆೆ ವಿರತದಧವಾಗಿ ಏಕತೆಯ ದಬಾಾಳಿರೆ್ಯ ಮೊಲಕ ಅನೆೀಕ ಆರ್ಥಾಕ, ಸಾಂಸೃತಿಕ 
ವಯವಸೆೆಗಳನುೆೀ ನಾಶ ರ್ಾಡತವ ಮೊಲಕ ಹಲವು ವೃತಿುಗಳನೆುೀ' ಇದತ ವಿನಾಶದಂಚ್ಚಗೆ ತಳುಳತಿುದೆ ಎನತುವ ಅಂಶವನೊು 
ಗಮನಸಬ  ಕು. ಅರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ಾನೆೊೀವಿನಾಯಸವನೊು ಇದತ ರೊಪಿಸತತಿುದೆ. ಜಗತಿುನ್ ಮೊಲಯಧಯರವ   ಆದ ಪ್ಪರ ತಿಗ್  
ವಿವಿಧ್ ಆಯಯಮಗಳಿವ . ವಿನಯಶ್ಕ ಶ್ಕ್ರುಗಳು ಪ್ರಬಲಗ್ ೊಳುಳತಿುರುವ ಇೆಂದಿನ್ ಜಯಗತಿಕ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜಿ ವಜಯಲವನ್ುನ 
ಒಗೊೆಡಿಸುವ ಸಹ್ಬಯಳ ವಗ್  ಹ್ಚುವಿ ಶ್ಕ್ರು ಪ್ಪರ ತಿಗಿದ್ . ಅೆಂತಹ್ ಶ್ಕ್ರುಯನ್ುನ ಎಲಿರಲ್ಲಿ ಜಯಗೃತಗ್ ೊಳಿಸುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ನಿ ಡುವುದು ಈ ಘಟ್ಕದ ಆಶ್ಯ.  

1. ಗಿರಿಣಿಯ ವಿಸ್ಯುರ ನ ೊ ಡಮಯಾ – ಶ್ಶ್ುನಯಳ ಷರಿ ಫ 
2. ಕ ೊ ಕಯ ಕ ೊ ಲಯ- ಆಶ್ಶ್ ನ್ೆಂದಿ 
3. ಜಯಗತಿ ಕರಣದಿೆಂದ ಕ್ರರಿದ್ಯಗುತಿುರುವ ಅವಳ ಜಗತುು – ಆರ್.ಪ್ೊಣಿೇಮಯ 
 

ಘಟ್ಕ: ೨ 
ಸರ್ಾಜ್: 

ನಯಲೆನ   ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ ಶ್ ರ್ಷೇಕ ಯಡಿ ಅನ್ಾಜ್ಞಯನ್ ಶ್ಸುುಗಳಿಗ್  ಪ್ರಿಚಯಕ ೆ ಒತುು ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . ಕಲಯ 
ವಿಷಯಗಳಿಗ್  ಪಯರಮುಖಾಗ್  ನಿ ಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಸ್ಯಹಿತ ಾ ತರ ಶ್ಸುುಗಳು ಸ್ಯಹಿತಾದ್ ೊೆಂದಿಗ್  ಪ್ಡ ದುಕ ೊೆಂಡಿರುವ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಧ್ ಚಚ ೇ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ . ಜ ೊತ ಗ್  ಸ್ಯಹಿತಾದ ಅನ್ನ್ಾತ ಯನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿಕ ೊಡುವ ಉದ್ ದ ಶ್ 
ಇಲ್ಲಿನ್ ಪ್ಠಾಗಳಲ್ಲಿದ್ . ಅಭಯಾಸ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನ್ುನ ನಿ ಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಭಯಷಯ ಕೌಶ್ಲಾವನ್ುನ ಉತುಮಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲು 
ಮತುು ಸೆಂಭಯವಾ ಪ್ರಶ ನಗಳ ಮೊಲಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಗರಹಿಸಲು ಅನ್ುವು ಮಯಡಿಕ ೊಳಳಲಯಗಿದ್ . ಮತುು ಪ್ರಿಕಲಪನ ಗಳ 
ವಿಸೃತ ಅರಿವಿಗ್  ಸಹ್ಕಯರ ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . 

1. ಆವಕು ಲವ್ಾದ್ರ ೀ ನು- ಪು ರಂದ್ ರ ದ್ಾಸ ರು 
ಕುಲಕುಲವ ನ್ುನತಿಹ್ರು- ಕನ್ಕದ್ಯಸರು 

2. ಪ್ುಟ್ಿ ವಿಧ್ವ - ದ.ರಯ. ಬ  ೆಂದ್ ರ 
3. ಸಿ ತ ಯ ಜಡ - ವ ಲಯೆ: ಜಿ.ವಿ ರಭದರಗ್ೌಡ 

 
ಘಟ್ಕ : ೩ 
ಪಿರೀತಿ 

ಪ್ಪರ ತಿ ಎನ್ುನವುದು ಮನ್ುಷಾರ ಮಯತರವಲಿ ಜಗದ ಮೊಲತತವವ   ಆಗಿದ್ . ಬದುಕನ್ುನ, ಸೆಂಬ೦ಧ್ಗಳನ್ುನ, ವೃತಿುಯನ್ುನ, 
ಸಮುದ್ಯಯವನ್ುನ ಹಿ ಗ್  ಯಯವುದನ ನ  ತ ಗ್ ದುಕ ೊೆಂಡರೊ ಪ್ಪರ ತಿಯ ಜಿ ವದರವಾವಿಲಿದ್  ಯಯವುದನ್ೊನ ಕಟ್ಿಲಯಗದು. ಪ್ಪರ ತಿ 
ಅಕಯರಣವಯಗಿರಬ  ಕು ದ್ ವ ಷ ಸಕಯರಣವಯಗಿರಬ  ಕು ಎನ್ುನವ ತತವಜ್ಞಯನಿಯ ಮಯತು ಪ್ಪರ ತಿಯ ಪ ೊ ಷಕ ಶ್ಕ್ರುಯನ್ೊನ ದ್ ವ ಷದ 
ವಿನಯಶ್ಕ ಶ್ಕ್ರುಯನ್ೊನ ಹ  ಳುತುದ್ . ಪ್ಪರ ತಿಗ್  ಅಸ್ಯಧ್ಾವಯದುದು ಯಯವುದೊ ಇಲಿ ಎನ್ುನವುದು, ಪ್ಪರ ತಿಯ ಅಸ್ಯಧಯರಣ 
ಸ್ಯಧ್ಾತ ಯನ್ುನಬಿೆಂಬಿಸುತುದ್ . ಅಪ್ಪಟ್ ಪ್ಪರ ತಿಯು ಎಲಿವನ್ೊನ ಒಳಗ್ ೊಳುಳತಯು, ಎಲಿರನ್ೊನ, ಎಲಿವನ್ೊನ ಬ ಳ ಸುವ ಆಶ್ಯದುದ. 



25 
 

ಆದದರಿೆಂದಲ   ಪ್ಪರ ತಿ ತತವವು "ಒಳಗ್ ೊಳುಳವ' ನ ಲ ಯದ್ ದ  ಹ ೊರತು ನಿರಯಕರಣ ಯ ನ ಲ ಯದದಲಿ. ಪ್ಪರ ತಿಯನ್ುನ ಜಿ ವಯನ್ುಕೆಂಪ  
ಎೆಂದೊ ಕರ ಯಬಹ್ುದು.ಸ್ಯಮರಸಾದ ಬದುಕ್ರನ್ ಅಗತಾವಿರುವ ಪ್ರಸುುತ ಬದುಕ್ರನ್ ಸೆಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಪ್ಪರ ತಿ ತತವವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವ 
ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಓದಿಸುವುದು ಅತಾವಶ್ಾಕವ ೆಂದು ಪ್ರಿಭಯವಿಸಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಕ ೊಡಲಯಗಿದ್ . 

1. ಕಯದೆಂಬರಿಯ ಪ್ರಥ್ಮ ಸೆಂದಶ್ೇನ್ – ಒೆಂದನ  ನಯಗವಮೇ (ಕನಯೇಟ್ಕ ಕಯದೆಂಬರಿಯ ಆಯದ ಭಯಗ) 
ಪ್ೊರಕ: ಪ್ರತಿ ಕ್ಷ  - ಪ್ುತಿನ್ 

2. ಶ್ಕುೆಂತಲ ಯೊಡನ  ಕಳ ದ ಅಪ್ರಯಹ್ನ- ವ ೈದ್  ಹಿ 
ಪ್ೊರಕ: ಕುಸುಮ ಕಠ ೊ ರ ಶ್ಕುೆಂತಲ  – ಎೆಂ.ಎಸ.ಆಶಯದ್  ವಿ 

3. ಪ್ಪರ ತಿ ಒೆಂದು ಕಲ ಯ - ಮೊಲ-ಎರಿಕ್ ಫ್ಯರೆಂ 
ಅನ್ುವಯದ: ಕ .ವಿ. ನಯರಯಯಣ, ಎಚ್.ಎಸ, ರಯಘವ  ೆಂದರರಯವ 
ಪ್ೊರಕ: ಪ್ಪರಯತಮೆ-ಸೊಫಿಕತ -ಜ ೊ ಗಿ 
 

ಘಟ್ಕ: ೪  
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ  

ನಯಲೆನ   ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ ಶ್ ರ್ಷೇಕ ಯಡಿ ಅನ್ಾಜ್ಞಯನ್ ಶ್ಸುುಗಳಿಗ್  ಪ್ರಿಚಯಕ ೆ ಒತುು ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . ಕಲಯ 
ವಿಷಯಗಳಿಗ್  ಪಯರಮುಖಾಗ್  ನಿ ಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಸ್ಯಹಿತ ಾ ತರ ಶ್ಸುುಗಳು ಸ್ಯಹಿತಾದ್ ೊೆಂದಿಗ್  ಪ್ಡ ದುಕ ೊೆಂಡಿರುವ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಧ್ ಚಚ ೇ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ . ಜ ೊತ ಗ್  ಸ್ಯಹಿತಾದ ಅನ್ನ್ಾತ ಯನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿಕ ೊಡುವ ಉದ್ ದ ಶ್ 
ಇಲ್ಲಿನ್ ಪ್ಠಾಗಳಲ್ಲಿದ್ . ಅಭಯಾಸ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನ್ುನ ನಿ ಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಭಯಷಯ ಕೌಶ್ಲಾವನ್ುನ ಉತುಮಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲು 
ಮತುು ಸೆಂಭಯವಾ ಪ್ರಶ ನಗಳ ಮೊಲಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಗರಹಿಸಲು ಅನ್ುವು ಮಯಡಿಕ ೊಳಳಲಯಗಿದ್ . ಮತುು ಪ್ರಿಕಲಪನ ಗಳ 
ವಿಸೃತ ಅರಿವಿಗ್  ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಯಶ್ ಕಲ್ಲಪಸಲಯಗಿದ್ . 

1. ಮಯೆಂತಿರಕ ರ್ಚತರಗಳ ಜಯದೊಗ್ಯರ- ಟಿ.ಎನ್.ಎ. ಪ ರುಮಯಳ್್ (ಛಯಯಯರ್ಚತರಗ್ಯರಹ್ಕ ಎೆಂ.ವ ೈ. ಘೊ ಪ್ೇಡ  
ಅವರ ಕುರಿತ ಪ್ರಿಚಯಯತಾಕ ಲ  ಖನ್) 

2. ಪ್ರದಶ್ೇನ್ ಕಲ ಗಳ ಸವರೊಪ್- ಬರಗೊರು ರಯಮಚೆಂದರಪ್ಪ 
3.  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಕ  ಸ್ಯಹಿತಾ- ಕುವ ೆಂಪ್ು 

 
೨. ಬಿ.ಎಸ.ಡಬ್ಲುಿ ೂ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಸಮಯಜ ಕಯಯೇ ಕನ್ನಡ 
B.S.W Degree/ Honours Degree Programme: Social work and other subjects 

Semester 1 ಬಿ.ಎಸ.ಡಬ್ಲುಿ ೂ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಸಮಯಜ ಕಯಯೇ ಕನ್ನಡ  

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಡಯ.ಶ   ಭಯ.ಎೆಂ.ಸಿ, ಪ ೊರ.ಕರಿಬಸವನ್ಗ್ೌಡ. ಜಿ 

ಡಯ.ಸಿದದಲ್ಲೆಂಗಪ್ಪ. ಎಸ್ ದ್  ಶ್ಮುಖ್, ಶ್ರ ಮತಿ ಸುಜಯತ. ಎ                 
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Course Title:                   ಬಿ.ಎಸ.ಡಬ್ಲುಿ ೂ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಸಮಯಜ ಕಯಯೇ ಕನ್ನಡ 
Total Contact Hours: Course Credits:03 ವಯರಕ ೆ ಬ ೊ ಧ್ನಯ ಅವಧಿ ೪ ಗೆಂಟ ಗಳು 
Formative Assessment Marks: ೪0 
(CIE) 

Duration of ESA/Exam: 3 hours  

Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors 

Summative Assessment Marks: ೬೦ 
(SEE) 

 

ರ್ೊೆೀರ್ ಾಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳು ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚ೦ತನೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಪ್ರಕೃತಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಬಾಲಯ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪  
ಘಟ್ಕ - 1 

ಕನ್ೆಡ ನ್ಾಡು-ನ್ುಡಿ-ಚ್ಛೆಂತನ್ನ: 

ಕನ್ನಡ ನಯಡು ರೊಪ್ುಗ್ ೊೆಂಡದದರಿೆಂದ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿ ಅದರ ಶ್ರ ಮೆಂತಿಕ , ವ ೈಶ್ಷಿುತ , ಅದರ ಲ ೊ ಕದೃರ್ಷಿ, ಕಲಯ 
ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಮೃದಧತ , ರಯಜಕ್ರ ಯ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳ ಸ್ ೊ ಪ್ಜ್ಞತ . ಅದರ ಭೌಗ್ ೊ ಳಿಕ ಸ್ೌೆಂದಯೇ, ವಿವಿಧ್ 
ಕ್ಷ  ತರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಯಧ್ಕರು, ಮಹ್ತವದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಯರತ ಮತುು ವಿಶ್ವಕ ೆ ಕನ್ನಡದ ಕ ೊಡುಗ್ ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವನ್ುನ 
ಆಯುದ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . 

 ಘಟ್ಕ -1 ನಯಡು ನ್ುಡಿ ರ್ಚೆಂತನ   
1.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಮಯತೃಭಯಷಯ ಮಯಧ್ಾಮದ ಪ್ರಶ ನ ಪ್ರಿಹಯರ ಸ್ಯಧ್ಾ : ಸುಪ್ಪರೆಂಕ ೊ ಟೇ ತಿ ಪ್ುೇ –
ದ್  ವನ್ೊರು  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತುು ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್ ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಮಯತೃಭಯಷ ... – ಯಳನಯಡು ಆೆಂಜನ್ಪ್ಪ. 
2.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಜನ್ಭಯಷ ಯ ಸ್ಯಮಯನ್ಾನ್ ಅಭುಾದಯ ಸ್ಯಧ್ನ್– ಕುವ ೆಂಪ್ು 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಕನ್ನಡ ನಯಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಷ  ಬಳಕ  –ಡಯ. ಅಶ   ಕ್್ಕುಮಯರ್ ರೆಂಜ  ರ . 
3.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ನಯಡಿನ್ ಹಯಡು ಆನ್ೆಂದಕೆಂದ (ಬ ಟ್ಗ್  ರಿ ಕೃಷಣಶ್ಮೇ) 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡ ಬಯೆಂಧ್ವರ ಬ  ಟಿ - ಬಸವರಯಜ ಕಟಿಿಮನಿ  
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ಘಟ್ಕ-2 
ಪ್ರಕೃತಿ: 

ಮನ್ುಷಾ ಜಿ ವಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅವಿಭಯಜಾ ಅೆಂಗ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತುು ಮನ್ುಷಾರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನ್ುನ ಕುರಿತ 
ಹ್ಲವು ಆಯಯಮಗಳು ರೊಪ್ುಗ್ ೊೆಂಡಿವ  ಮತುು ಚಯಲ್ಲುಯಲ್ಲಿವ . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲನ ಯದ್ ದೆಂದರ  ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ುನ 
ಮೊಲದ್  ವತ ಯೆಂದು ನ ೊ ಡುವ  ಆರಯಧ್ನಯ ನ ಲ  ಅಥ್ವಯ ಮಯತೃನ ಲ . ಇದು ಬಹ್ುತ  ಕ ಕಯಲಯತಿ ತ ಎನ್ುನವ ಹಯಗ್  
ನ್ಡ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಿದ್ . ಎರಡನ ಯದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನ್ುಷಾರ ಉಪ್ಭ ೊ ಗಕಯೆಗಿಯ  ಇದ್ ಯೆಂದು ನ ೊ ಡುವ 
ಭ ೊ ಗವಯದಿ ನ ಲ . ಮೊರನ ಯ ಮುಖಾವಯದ ನ ಲ  ಎೆಂದರ   ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯ ನ ಲ . ಇದು ಕಲಯ 
ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲಿಯ  ಬ ಳ ದು ಬೆಂದಿದ್ . ಈ ಮೊರು ನ ಲ ಗಳ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲಿಯ  ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನ್ುಷಾರಿಗ್  
ಗುರುವೂ, ಮಯದರಿಯೊ ಆಗುವ ಹ್ಲವು ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಕ ೊಳಳಲಯಗಿದ್ . ಸಕಲ ಜಿ ವಜಯತಗಳನ್ುನ ಪ ೊರ ಯುವ, 
ಬದುಕಲು ಅವಕಯಶ್ ಮಯಡಿಕ ೊಡುವ ಸಹ್ಬಯಳ ವಯ ಮೊಲಪಯಠವನ್ುನ ಮನ್ುಷಾರು ಇನ್ೊನ ಕಲ್ಲಯಬ  ಕಯಗಿದ್ . ಹಯಗ್ ಯ  
ಪಯರಕೃತಿಕ ನಯಾಯದ ನ ಲ ಯು ನಯಗರಿಕತ ಯ ಮೌಲಾ ವಾವಸ್ ೆಯನ ನ  ಪ್ುನ್ರ್್ರರ್ಚಸಲು ಅವಕಯಶ್ಮಯಡಿಕ ೊಡುತುದ್ . 
ನಿತಾನ್ೊತನ್ತ ಯ ನ ಲ , ಶಯಶ್ವತ ಮತುು ನ್ಶ್ವರತ ಯ ನ ಲ  ಜಿ ವಪ್ರತ ಯ ನ ಲ / ಕ್ರರಯಯಶ್ ಲತ ಯ ನ ಲ  ಇತಯಾದಿ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ 
ಒಳಗ್ ೊಳುಳವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಸ್  ರಿಸಿಕ ೊಳಳಲಯಗಿದ್ . 

1.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಆಗುೆಂಬ  -ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್ ಸ್ಯವಮಿ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ನ್ನ್ನ ಹಿಮಯಲಯ : ಓ.ಎಲ.ನಯಗಭೊಷಣಸ್ಯವಮಿ 
2.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಪಯತರಗಿತಿು - ಪ್ರ್ಣಚೆಂದರತ  ಜಸಿವ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಪ್ರೆಂಗಿ ಎೆಂಬ ಔಷಧಿ ಯ ವೃಕ್ಷ -ನ  ಮಿಚೆಂದರ 
3.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ವೃಕ್ಷಮಯತ  ತಿಮಾಕೆ - ಶ್ರ ಧ್ರ ಬನ್ವಯಸಿ ಜಿಸಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಪ್ರಿಸರರಕ್ಷಣ  ಮತುು ಸಮಯಜವಯದ– ವಿಲ್ಲಯಮಿ 

 
ಘಟ್ಕ-3 
ಬಯಲಾ: 

ಬಯಲಾವು ಮಯನ್ವ ಬದುಕ್ರನ್ ಅತಾೆಂತ ಮುಖಾವಯದ ಮಯತರವಲಿ, ಸುೆಂದರವಯದ ಘಟ್ಿವೂ ಹೌದು. ಮನ್ುಷಾರ ವಾಕ್ರುತವವು 
ಬಯಲಾದ ಧಯತುವಿನಿೆಂದಲ   ರೊಪ್ುಗ್ ೊಳುಳತುದ್  ಎನ್ುನತಯುರ  ಮನ ೊ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು. ಆ ಕಯಲವೆಂದಿತುು ಬಯಲಾ ತಯನಯಗಿತುು 
ಎನ್ುನವ ಕವಿವಯಣಿಯೊ ಇದನ್ುನ ಸಮರ್ಥೇಸುತುದ್ . ಬಹ್ುಸೆಂಖ್ಯಾತರು ಬಯಲಾದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಕನ್ಸುಗಳನ್ುನ 
ನ್ನ್ಸ್ಯಗಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದನ ನ  ಬದುಕ್ರನ್ ಗುರಿಯಯಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಯುರ  ಎನ್ುನವ ಅೆಂಶ್ ಬಯಲಾದ ನಿಣಯೇಯಕ ಪಯತರವನ್ುನ 
ಹ  ಳುತುದ್ . ಬಯಲಾದ ಮುಗಧತ , ನ್ೆಂಬಿಕ , ಕರಯರುಗಳಿಲಿದ ಪ್ಪರ ತಿ, ಬದುಕ್ರನ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ುನ ಉತೆಟ್ವಯಗಿ ಅನ್ುಭವಿಸುವ 
ಮನ್ಸಿೆತಿ, ಕ್ಷಮಯಗುಣ ಈ ಎಲಿವೂ ಪೌರಢಯವಸ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಮಯಯವಯಗುತಯು ಹ ೊ ಗುತುದ್ . ಆದರ  ಈ ಎಲಿ ಗುಣಗಳನ್ುನ 
ಉಳಿಸಿಕ ೊಳಳಬ  ಕು ಎನ್ುನವ ಹ್೦ಬಲವೂ ಮನ್ುಷಾರಲ್ಲಿ ನಿರೆಂತರವಯಗಿ ಇದ್ ದ  ಇರುತುದ್ . ಹಿ ಗ್  ರಮಾವಯಗಿ ಕಯಣಿಸುವ 
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ಬಯಲಾಕಯಲಕ ೆ ದುರೆಂತದ ಮುಖವೂ ಇದ್ . ಬಯಲಕಯಮಿೇಕರಿೆಂದ ಹಿಡಿದು, ಶ್ಕ್ಷಣ ವೆಂರ್ಚತರಯದ, ಇನಿನತರ ಹ್ಲವು ಬಗ್ ಯ 
ಶ   ಷಣ  ಮತುು ದ್ೌಜೇನ್ಾಗಳಿಗ್  ಒಳಗ್ಯಗುವ ಸೆಂದಭೇಗಳನ್ೊನ ಪ್ಠಾದ ತಯಯರಿಯ ಸೆಂದಭೇದ ಗಮನಿಸಿ  

1.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಕ ಲವು ನ ನ್ಪ್ುಗಳು - ನ್ವರತನರಯಮರಯಯ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಅಭಿಶ್ಕ್ಷಣ-1, ಎಪ್ಪಜ  ಅಬುದಲ ಕಲಯೆಂ ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಯ ಆಯದ ಭಯಗ–ಜಯಪ್ರಕಯಶ 
ಪ್ುತೊುರು. 
2.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ನ್ನ್ನ ಭಯಯಗರಫಿ -ಬಿ .ರ್ಚ (ಭಿ ಮಸ್  ನ್ ರಯವ್) 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಚಯರಿ್ಿ ಚಯಪಿ್ಪ ನ್್ - ಕುೆಂಬಯರ ವಿ ರಭದರಪ್ಪ 
3.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಹ್ಬಬಗಳ ಬಯಲಾ - ಹ ಚ್್. ನಯಗವ  ಣಿ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಪಯಬ ೊ ಿ ನ ರುಡಯ : ಬಯಲಾ ಜಿ ವನ್ - ಕ .ಎಸ್ ನಿಸ್ಯರ್ ಅಹ್ಮದ್ 

ಘಟ್ಕ-4 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 
* ಈ ಭಯಗದಲ್ಲಿ ಕಲ  ಮತುು ಸ್ಯಹಿತಾ, ಕಲ  ಮತುು ಮನ ೊ ವಿಕಯಸಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ನಿ ಡಲಯಗಿದ್  
* ಕಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಅನ್ುಕೊಲವಯಗುವ ಪ್ಠಾದಲ್ಲಿಲಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ಕ ೊಡಲಯಗಿದ್ . 
* ಇದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಶ  ಷ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆಧ್ರಿಸಿದೆಂತ  ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುನ ಹ ರಿ್ಚಸುವುದಕ ೆ ಆದಾತ  ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . 

1.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಶ್ರಣ ಯರ ಸಮಯಜಕಯಯೇ–ಡಯ. ಮಲ್ಲಿಕಯಜುೇನ್ ಲಠ ಠ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಸಮಯಜ ಸ್  ವ  ಪ್ರಿಕಲಪನ  ಆಶ್ಯ - ಪ ೊರ. ಎಚ್.ಪ್ಪ ಮಲ ಿ ದ್  ವರು 
2.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಮಡಿಲ್ಲಗ್ ೊೆಂದು ಮಗು - ಪ್ದಾ ಸುಬಬಯಾ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಕಪ್ುಪ ಮ ಡದಲ ೊಿೆಂದು ಬ ಳಿಳರ  ಖ್  – ಎಚ್.ಎೆಂ. ಮರುಳಸಿದಧಯಾ 
3.ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಸಮಯಜಕಯರ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನ ೊ ವಿಜ್ಞಯನ್ - ಪ್ರದಿ ಪ್ ಎೆಂ.ಪ್ಪ. 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ವಿಪ್ತುು ನಿರ್ವಹ್ಣ ಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಜಕಯರ್ಾ- ಗೆಂಗ್ಯಧ್ರ ರ ಡಿಾ, ಲ ೊ ಕ  ಶ್ ಎೆಂ.ವಿ. 
ಸಮಯಜಕಯಯೇದಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಪ್ರಯೊ ಗ–ಡಯ. ಎಚ್.ಎೆಂ . ಮರುಳಸಿದದಯಾ 
ಸಮಯಜ ಸ್  ವ ಯಲ್ಲಿ ಎದುರಯಗುವ ಸಮಸ್ ಾಗಳು –ಎನ್.ಎೆಂ. ಕ  ಸ್ ೊ ಗಿ 
ಮಹಯದ್  ವಪ್ಪ ರಯೆಂಪ್ುರ  ಸ್ಯಮಯಜಿಕರ್ಚೆಂತನ –ಡಯ. ಬಸವರಯಜ ಪ ೊ ಲ್ಲ ಸ ಪಯಟಿ ಲ 

 
Semester -2 

Course Title:   ಬಿ.ಎಸ.ಡಬ್ಲುಿ ೂ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಸಮಯಜ ಕಯಯೇ ಕನ್ನಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 
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Course Title: ಬಿ.ಎಸ.ಡ ಬ್ಲುಿ ೂ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಸಮಯಜ ಕಯಯೇ ಕನ್ನಡ 
ಘಟಕ-೧ ಜಾಗತಿೀಕರಣ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸರ್ಾಜ್ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಪಿರೀತಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪ 
 
ಘಟ್ಕ - 1 
ಜಯಗತಿ ಕರಣ: 

ಜಯಗತಿ ಕರಣವು ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಜಯಗತಿಕ ವಿದಾಮಯನ್ವಯಗಿದುದ, ಅದು ಇೆಂದು ಆಯೆಯಯಗಿ ಉಳಿದಿಲಿ. ಅದು 
ಬ  ಕಯಗಿ ಬ  ಡವಯಗಿ ಎಲಿರಯಷರಗಳೂ ಅನಿವಯಯೇವಯಗಿ ಒಳಗ್ಯಗುತಿುರುವ ಒೆಂದು 'ಪ್ರಕ್ರಯಯಯಗಿದ್ . ಇಡಿ  ವಿಶ್ವವನ ನ  
"ಏಕತಯಣ' ವಯಗಿ "ವಿಶ್ವ ಹ್ಳಿಳಯಯಗಿ ರೊಪ್ಪಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ ದ ಶ್ವಯಗಿದ್ . ಆದರ  ಇದರ ಪ್ರಿಣಯಮವು ಮಯತರ ಇದಕ ೆ 
ವಿರುದಧವಯಗಿದ್ . ಇದರ ನ  ತಯಾತಾಕ ಮತುು ನ  ತಯಾತಾಕ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ಠಾ ಗಳಯಗಿ ಇಡುವ ಮೊಲಕ ವಿದ್ಯದ ರ್ಥೇಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಆಗುಹ ೊ ಗುಗಳನ್ುನ ಕುರಿತ ಅರಿವನ್ುನ ಹ ರಿ್ಚಸಬಹ್ುದ್ಯಗಿದ್ . ಸೆಂಸೃತಿಗಳ ವ ೈವಿಧ್ಾತ , ಜಿ ವೆಂತಿಕ ಯನ್ುನ ನಯಶ್ 
ಮಯಡುತಯು ಏಕರೊಪ್ಪ ಸೆಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಇದು ರೊಪ್ಪಸುತಿುದ್ . "ಆಹಯರ ವಸರ ಕ್ರರ ಡ , ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಆಚರಣ ಗಳು, ದ್ ೈ ನ್ೆಂದಿನ್ 
ಬಳಕ ಯ ಉತಪನ್ನಗಳು: ಈ ಎಲಿದರ ಮೆ ಲೊ ಬಲಯಢ್ಾ ರಯಷರಗಳ ಆಕರಮಣವಯಗುತಿುದ್ . ಭಯರತವೂ ಸ್  ರಿದೆಂತ  ಮೊರನ   
ಜಗತಿುನ್ ರಯಷರಗಳು ಇದರ ಮೊಲ ಬಲ್ಲಪ್ಶ್ುಗಳಯಗುತಿುವ  ಎನ್ುನವುದನ್ುನ”್ನಯವು ಅವಶ್ಾವಯಗಿ ಗಮನಿಸಬ  ಕು. ಅನ  ಕತ ಯಲ್ಲಿ 
ಏಕತ  ಎನ್ುನವ ಜನ್ತಯೆಂತಿರಕ ಆಶ್ಯಕ ೆ ವಿರುದಧವಯಗಿ ಏಕತ ಯ ದಬಯಬಳಿಕ ಯ ಮೊಲಕ ಅನ  ಕ ಆರ್ಥೇಕ, ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ 
ವಾವಸ್ ೆಗಳನ ನ  ನಯಶ್ ಮಯಡುವ ಮೊಲಕ ಹ್ಲವು ವೃತಿುಗಳನ ನ ' ಇದು ವಿನಯಶ್ದೆಂರ್ಚಗ್  ತಳುಳತಿುದ್  ಎನ್ುನವ ಅೆಂಶ್ವನ್ೊನ 
ಗಮನಿಸಬ  ಕು.ಅಮಯನ್ವಿ ಯ ಮಯನ ೊ ವಿನಯಾಸವನ್ೊನ ಇದು ರೊಪ್ಪಸುತಿುದ್ . 
ಬಿ.ಎಸ ಡಬುಿ ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್ ಪ್ದವಿ ಪ್ಠಾ 
1. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಜಯಗತಿಕರಣ ಎೆಂಬ ವಿಷ ಕನ ಾ – ಎಸ. ಚೆಂದರಕ್ರರಣ್  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಅೆಂಗುಲ ಹ್ುಳುವಿನ್ ಪ್ರಕಯಯ ಪ್ರವ  ಶ್ – ಎ.ಕ  ರಯಮಯನ್ುಜನ್ 
 ಅಥ್ವಯ 
 ಗಿಡುಗ ಮತುು ಎರ ಹ್ುಳ : ಎಸ. ಜಿ ಸಿದದರಯಮಯಾ.  
2. ಟೌನ್್ಶ್ಪ್ : ರ ೈತ / ಕೊಲ್ಲ ಕಯಮಿೇಕರನ್ುನ ಮುಳುಗಿಸಲ್ಲರುವ ಟ ೈಟಯನಿಕ್: ಆರ್. ವಿ. ಚೆಂದರಶ  ಖರ್ ರಯಮೆ ನ್ಹ್ಳಿಳ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಜಯಗತಿಕರಣದ ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಪ್ರಿಣಯಮಗಳು – ಅರವಿೆಂದ ಚ ೊಕಯೆಡಿ  
3. ಗಿರಣಿಯ ವಿಸ್ಯುರ ನ ೊ ಡಮಾ : ಶ್ಶ್ುನಯಳ ಶ್ರಿ ಫ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಫೊರಟ ಕೆಂಪ್ನಿ : ಕ .ಎಸ ನಿಸ್ಯರ ಅಹ್ಮದ್. 
 
 
ಘಟ್ಕ-2. 
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ಸಮಯಜ: 
ಮಯನ್ವ ಸಮುದ್ಯಯವು ಕುಟ್ುೆಂಬದ ನ್ೆಂತರ ರೊಪ್ಪಸಿಕ ೊೆಂಡ ಘಟ್ಕ ಇದು. ಹ್ಲವು ವೃತಿುಗಳ, ವಗೇಗಳ ಮತುು 

ಲ್ಲೆಂಗಗಳ  ವಾವಸ್ ೆಯಯಗಿ ಮೆ ಲ ೊನ ಟ್ಕ ೆ ಇದು ಕೆಂಡರೊ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಯರಣಿ, ಪ್ಕ್ಷ್ಗಳು, ಪ್ರಭುತವ, ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಸೆಂರಚನ , 
ಧಯಮಿೇಕ ವಾವಸ್ ೆ ಈ ಎಲಿವೂ ಸ್  ರಿ ಸಮಯಜವೆಂದು ರೊಪ್ುಗ್ ೊಳುಳತುದ್ . ಮಯನ್ವರಿಗ್  ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಬದುಕು ಮತುು ವಾಕ್ರುತವ 
ಇರುವೆಂತ ಯ  ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಬದುಕು ಮತುು ವಾಕ್ರುತವವೂ ಇರಬ  ಕು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಸಮಯಜ ವಾವಸ್ ೆಯು ಒತಯುಯಿಸುತುದ್ . 
ಮನ್ುಷಾ ಮೊಲತಃ ಸೆಂಘಜಿ ವಿಯಯದದರಿೆಂದ ಸಮಯಜವನ್ುನ ನಿರಯಕರಿಸಿ ಬದುಕುವುದು ಸ್ಯಧ್ಾವಿಲಿ. ಭಯರತದೆಂತಹ್ 
ಶ ರ ಣಿ ಕೃತ ವಾವಸ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಜವು ಬಹ್ುಮುಖಿ ಪಯತರಗಳನ್ುನ ನಿವೇಹಿಸುತಯು ಬೆಂದಿದ್ . ಸಮಯಜವು ನ ೈತಿಕ ಕಯವಲುಗ್ಯರನ್ 
ಜವಯಬಯದರಿಯನ್ುನ ನಿಭಯಯಿಸಬ  ಕ ನ್ುನವುದು ಆದಶ್ೇ. ಆದರ  ವಯಸುವವು ಇದಕ ೆ ವಿರುದಧವಯಗಿದ್ . ಪ್ಟ್ಿಭದರರ ಕ ೈಮೆ ಲಯಗುತಯು 
ಬೆಂದಿರುವುದನ್ುನ ಇತಿಹಯಸದುದದಕೊೆ ನಯವು ಗಮನಿಸಬಹ್ುದು. ಪ್ಠಾಗಳು ಈ ಎಲಿ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ೊನ ಒಳಗ್ ೊೆಂಡರ  ಅದಕ ೆ 
ಸಮಗರತ  ಸಿಗುತುದ್ . ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ನಿ ಡಲಯಗುವುದು. 
1. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ರಯಧ ಯ ಪ್ಪರ ತಿ – ಆನ್ೆಂದ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಶಯೆಂಗಿರ ಲಯ – ಬಿ.ಆರ್ ಲಕ್ಷಮಣ ರಯವ  
2. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಮಯ ನಿಷಯದ – ಗಿರಿ ಶ ಕಯನಯೇಡ್  
   ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ವಯಲ್ಲೀಕ್ರಯ ಭಯಗಾ – ಕುವ ೆಂಪ್ು  
3. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ತೆಂದ್  - ಪ್ಪ ಲೆಂಕ  ಶ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ತಯಯಿ – ಯು .ಆರ್. ಅನ್ೆಂತ ಮೊತಿೇ  
ಘಟ್ಕ-3 
ಪ್ಪರ ತಿ:  

ಪ್ಪರ ತಿ ಎನ್ುನವುದು ಮನ್ುಷಾರ ಮಯತರವಲಿ ಜಗದ ಮೊಲತತವವ   ಆಗಿದ್ . ಬದುಕನ್ುನ, ಸೆಂಬ೦ಧ್ಗಳನ್ುನ, ವೃತಿುಯನ್ುನ, 
ಸಮುದ್ಯಯವನ್ುನ ಹಿ ಗ್  ಯಯವುದನ ನ  ತ ಗ್ ದುಕ ೊೆಂಡರೊ ಪ್ಪರ ತಿಯ ಜಿ ವದರವಾವಿಲಿದ್  ಯಯವುದನ್ೊನ ಕಟ್ಿಲಯಗದು. ಪ್ಪರ ತಿ 
ಅಕಯರಣವಯಗಿರಬ  ಕು ದ್ ವ ಷ ಸಕಯರಣವಯಗಿರಬ  ಕು ಎನ್ುನವ ತತವಜ್ಞಯನಿಯ ಮಯತು ಪ್ಪರ ತಿಯ ಪ ೊ ಷಕ ಶ್ಕ್ರುಯನ್ೊನ ದ್ ವ ಷದ 
ವಿನಯಶ್ಕ ಶ್ಕ್ರುಯನ್ೊನ ಹ  ಳುತುದ್ . ಪ್ಪರ ತಿಗ್  ಅಸ್ಯಧ್ಾವಯದುದು ಯಯವುದೊ ಇಲಿ ಎನ್ುನವುದು, ಪ್ಪರ ತಿಯ ಅಸ್ಯಧಯರಣ 
ಸ್ಯಧ್ಾತ ಯನ್ುನಬಿೆಂಬಿಸುತುದ್ . ಅಪ್ಪಟ್ ಪ್ಪರ ತಿಯು ಎಲಿವನ್ೊನ ಒಳಗ್ ೊಳುಳತಯು, ಎಲಿರನ್ೊನ, ಎಲಿವನ್ೊನ ಬ ಳ ಸುವ ಆಶ್ಯದುದ. 
ಆದದರಿೆಂದಲ   ಪ್ಪರ ತಿತತವವು "ಒಳಗ್ ೊಳುಳವ' ನ ಲ ಯದ್ ದ  ಹ ೊರತು ನಿರಯಕರಣ ಯ ನ ಲ ಯದದಲಿ. ಪ್ಪರ ತಿಯನ್ುನ ಜಿ ವಯನ್ುಕೆಂಪ  
ಎೆಂದೊ ಕರ ಯಬಹ್ುದು.ಸ್ಯಮರಸಾದ ಬದುಕ್ರನ್ ಅಗತಾವಿರುವ ಪ್ರಸುುತ ಬದುಕ್ರನ್ ಸೆಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಪ್ಪರ ತಿ ತತವವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವ 
ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಓದಿಸುವುದು ಅತಾವಶ್ಾ. 
1. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ನಿಮಾಲುಮೆಯಿೆಂದಲ  – ಕ .ಎಸ ನ್ರಸಿೆಂಹ್ ಸ್ಯವಮಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ನ್ಮಾ ನಿಮಾ ನ್ಡುವ  - ಶ್ುಭ .ಎ ಆರ್  
 ಅಥ್ವಯ  
ಮದುವ  ಆಲಬೆಂ : ಗಿರಿ ಶ ಕಯನಯೇಡರ ನಯಟ್ಕದ ಆಯದ ಭಯಗ  
2. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಮೃಗ ಮತುು ಸುೆಂದರಿ - ಪ್ಪ ಲೆಂಕ  ಶ  
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ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಬ ಳಳಕ್ರೆ ಸ್ಯಲು (ಗಿ ತ ನಯಟ್ಕ) - ಡಯ. ಬಸವರಯಜ ಸಬರದ  
 ಅಥ್ವಯ  
 ಸುಶ್ಕ್ಷ್ತರ ಸೆಂಸ್ಯರ - ಶಯಾಮಲಯ ಬ ಳಗ್ಯವಕರ್  
3. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಮ ಕ್ಷವ ಹ್ುಡುತು ಪ್ಪರ ತಿ ಬೆಂಧ್ನ್ದಲ್ಲಿ - ಪ್ಪ ಲೆಂಕ  ಶ  
ಪ್ೊರಕ ಫಠಾ : ರ ೊ ಜಯಗಳ ನ್ಡುವ  ಅರಳುವ ಹ್ುಡುಗಿ – ಕ .ಎಸ ನಿಸ್ಯರ ಅಹ್ಮದ್ 
 ಅಥ್ವಯ  
 ಮಹಯರಯತಿರ : (ನಯಟ್ಕದ ಆಯದ ಭಯಗ) : ಕುವ ೆಂಪ್ು  
 
ಘಟ್ಕ-4 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 
• ಕಲಯ ವಿಷಯಗಳ ಪಯರಮುಖಾತ  ಮತುು ಪ್ರಯೊ ಜನ್. 
• ಸ್ಯಹಿತಾದ ಅಗತಾತ . 
• ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುು ಇತರ ಶ್ಸುುಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್. 

1. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತುು ಸುಸಿೆತಿ - ಪಯದ್  ಕಲುಿ ನ್ರಸಿೆಂಹ್ ಭಟ್ಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಗ್ಯೆಂಧಿ ಮತುು ಶ್ರಮ ಸೆಂಸೃತಿ – ಡಯ. ಎೆಂ ಕ  ಪ್ುರುಷ ೊ ತುಮ  
2. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಗ್ಯೆಂಧಿ ಜಿ ಮತುು ಸಮಯಜ ಪ್ರಿವತೇನ  – ಡಯ. ಎಚ್ ಎಸ ದ್ ೊರ ಸ್ಯವಮಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಹಿೆಂದ್ ಸವರಯಜ್ : ಗ್ಯೆಂಧಿ ಅವರ ಸೆಂದಶ್ೇನ್ದ ಆಯದ ಭಯಗ  
3. ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ : ಸಮಯಜ ಸ್  ವ  ಮತುು ಶ್ಕ್ಷಣ – ಎಸ.ಆರ್ ರಯಮ ಸ್ಯವಮಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ರಯಷಿç ನಿಮಯೇಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ - ಪ ೊರ. ಆರ್ .ರಯಚಪ್ಪ.. 
 
 
೩. ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿಎಫ್ ್ಎ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಲ ಲ್ಲ ತಕಲಯ ಕನ್ನಡ 

B.V.A/B.F.A Degree Programme 

Semester 1 ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿಎಫ್ ್ಎ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ಲಲ್ಲತಕಲಯ ಕನ್ನಡ  

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಪ ೊರ.ಪ್ದಾನಯಭ.ಆರ್್, ಪ ೊರ.ಸನ್ತ್ಕುಮಯರ್್ ಎಚ್.ಎಸ್ 

ಡಯ. ಪ್ುಟ್ಿಮಯರಯಾ. ಕ .ಪ್ಪ, ಪ ೊರ. ನಯಗರಯಜ. ಎನ್್ 
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Course Title:                   ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿಎಫ್್ಎ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ ಯ : ಲಲ್ಲತಕಲಯ ಕನ್ನಡ 
Total Contact Hours: Course Credits:03 
Formative Assessment Marks: ೪0 
(CIE) 

Duration of ESA/Exam: 3 hours 

Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors 

Summative Assessment Marks: ೬0 
(SEE) 

 

ರ್ೊೆೀರ್ ಾಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳು ಬೆೊೀಧನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚ೦ತನೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಪ್ರಕೃತಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪  

 

ಘಟ್ಕ - 1 

ಕನ್ನಡ ನಯಡು-ನ್ುಡಿ-ರ್ಚೆಂತನ : 

ಕನ್ನಡ ನಯಡು ರೊಪ್ುಗ್ ೊೆಂಡದದರಿೆಂದ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿ ಅದರ ಶ್ರ ಮೆಂತಿಕ , ವ ೈಶ್ಷಿುತ . ಅದರ ಲ ೊ ಕದೃರ್ಷಿ, ಕಲಯ 
ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಮೃದಧತ , ರಯಜಕ್ರ ಯ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳ ಸ್ ೊ ಪ್ಜ್ಞತ , ಅದರ ಭೌಗ್ ೊ ಳಿಕ ಸ್ೌೆಂದಯೇ, ವಿವಿಧ್ 
ಕ್ಷ  ತರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಯಧ್ಕರು, ಮಹ್ತವದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಯರತ ಮತುು ವಿಶ್ವಕ ೆ ಕನ್ನಡದ ಕ ೊಡುಗ್ ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವನ್ುನ 
ಆಯುದ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಬ  ಕು. 

1. ಪ್ಠಾ : ಕನ್ನಡ ನಯಡಿನ್ ಸ್ ೊಬಗು - ಆೆಂಡಯಾ 

      ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಬನ್ವಯಸಿ ಕುರಿತ ಪ್ದಾಗಳು - ಪ್ೆಂಪ್ 

2. ಪ್ಠಾ : ಕನ್ನಡ ಡಿೆಂಡಿಮ - ಕುವ ೆಂಪ್ು 

      ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಕನ್ನಡಯೆಂಬ ಯ ಹಿರಿಮೆ - ಬ ನ್ಗಲ ರಯಮ್ರಯವ 

3. ಪ್ಠಾ : ಭಯಷ ಯ ಕ ಲಸಗಳು - ಡಯ. ಕ . ವಿ. ನಯರಯಯಣ 
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       ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಕನ್ನಡಿಗರ ತಯಯಿ -  

 
ಘಟ್ಕ-2 
ಪ್ರಕೃತಿ: 

ಮನ್ುಷಾ ಜಿ ವಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅವಿಭಯಜಾ ಅೆಂಗ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತುು ಮನ್ುಷಾರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನ್ುನ ಕುರಿತ 
ಹ್ಲವು ಆಯಯಮಗಳು ರೊಪ್ುಗ್ ೊೆಂಡಿವ  ಮತುು ಚಯಲ್ಲುಯಲ್ಲಿವ . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲನ ಯದ್ ದೆಂದರ  ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ುನ 
ಮೊಲದ್  ವತ ಯೆಂದು ನ ೊ ಡುವ  ಆರಯಧ್ನಯ ನ ಲ  ಅಥ್ವಯ ಮಯತೃನ ಲ . ಇದು ಬಹ್ುತ  ಕ ಕಯಲಯತಿ ತ ಎನ್ುನವ ಹಯಗ್  
ನ್ಡ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಿದ್ . ಎರಡನ ಯದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನ್ುಷಾರ ಉಪ್ಭ ೊ ಗಕಯೆಗಿಯ  ಇದ್ ಯೆಂದು ನ ೊ ಡುವ 
ಭ ೊ ಗವಯದಿ ನ ಲ . ಮೊರನ ಯ ಮುಖಾವಯದ ನ ಲ  ಎೆಂದರ   ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯ ನ ಲ . ಇದು ಕಲಯ 
ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲಿಯ  ಬ ಳ ದು ಬೆಂದಿದ್ . ಈ ಮೊರು ನ ಲ ಗಳ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲಿಯ  ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನ್ುಷಾರಿಗ್  
ಗುರುವೂ, ಮಯದರಿಯೊ ಆಗುವ ಹ್ಲವು ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಕ ೊಳಳಲಯಗಿದ್ . ಸಕಲ ಜಿ ವಜಯತಗಳನ್ುನ ಪ ೊರ ಯುವ, 
ಬದುಕಲು ಅವಕಯಶ್ ಮಯಡಿಕ ೊಡುವ ಸಹ್ಬಯಳ ವಯ ಮೊಲಪಯಠವನ್ುನ ಮನ್ುಷಾರು ಇನ್ೊನ ಕಲ್ಲಯಬ  ಕಯಗಿದ್ . ಹಯಗ್ ಯ  
ಪಯರಕೃತಿಕ ನಯಾಯದ ನ ಲ ಯು ನಯಗರಿಕತ ಯ ಮೌಲಾ ವಾವಸ್ ೆಯನ ನ  ಪ್ುನ್ರ್್ರರ್ಚಸಲು ಅವಕಯಶ್ಮಯಡಿಕ ೊಡುತುದ್ . 
ನಿತಾನ್ೊತನ್ತ ಯ ನ ಲ , ಶಯಶ್ವತ ಮತುು ನ್ಶ್ವರತ ಯ ನ ಲ  ಜಿ ವಪ್ರತ ಯ ನ ಲ / ಕ್ರರಯಯಶ್ ಲತ ಯ ನ ಲ  ಇತಯಾದಿ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ 
ಒಳಗ್ ೊಳುಳವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ  ಆಯೆ ಮಯಡಲಯಗುವುದು. 

1. ಪ್ಠಾ : ನಿತ ೊಾ ತಿವ - ಕ . ಎಸ. ನಿಸ್ಯರ್ ಅಹ್ಮದ್ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ದ್  ವರು ರುಜು ಮಯಡಿದನ್ು - ಕುವ ೆಂಪ್ು 

2. ಪ್ಠಾ : ಮಯಧ್ವಿ ಲತ  ಮತುು ಸ್ಯಕ ೇೆಂಡರ - ಬಿ. ಜಿ. ಎಲ. ಸ್ಯವಮಿ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಅಜಿಿಸ್ಯಬಿಯ ಹ್ುಲ್ಲಬ  ಟ  - ಬಿಳುಮನ  ರಯಮದ್ಯಸ 

3. ಪ್ಠಾ : ಮೊಲ್ಲಕ  ಬಳಿಳಯ ಸುತು - ಕ . ಪ್ಪ. ಪ್ೊಣೇಚೆಂದರ ತ  ಜಸಿವ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ತ ೆಂಗು - ಜಿ. ಎಸ. ಶ್ವರುದರಪ್ಪ 

 
ಘಟ್ಕ-3 
ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ 

ಆಧ್ುನಿಕ ಭಯರತಿ ಯ ಸಮಯಜವು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಮುಖಾ ಸವಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ. 
ಸ್ಯೆಂಪ್ರದ್ಯಯಿಕ, ವಿಧಿವಯದಿ ಬದುಕ್ರನ್ ದೃರ್ಷಕ ೊ ನ್ವು ಭಯರತಿ ಯರ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇದಿೆಂದ ಅೆಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟಿಿದ್ . 
ಅಥ್ವಯ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ ಮತುು ಮೊಢ್ನ್ೆಂಬಿಕ ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಘಷೇವು ಭಯರತಿ ಯರ ಲಕ್ಷಣವ   ಆಗಿ ಬಿಟಿಿದ್ . 
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ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ರ್ಚೆಂತಕರು ಭಯರತದ ಪ್ರಗತಿಗ್  ಮಯರಕವಯಗಿರುವ ಸೆಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊ ಒೆಂದು ಎೆಂದು 
ಪ್ರತಿಪಯದಿಸುತಯುರ . ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವುದು ತಿ ರ ಅಗತಾವಯಗಿದ್ . 
ನ್ೆಂಬಿಕ ಗೊ, ಮೊಢ್ನ್ೆಂಬಿಕ ಗೊ ಇರುವ ವಾತಯಾಸ, ಮೊಢ್ನ್ೆಂಬಿಕ ಗಳು ಕರಮೆ ಣ ಶ   ಷಣ ಗ್  ಅವಕಯಶ್ ಮಯಡಿಕ ೊಡುವ 
ವಯಸುವವನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಮನ್ವರಿಕ  ಮಯಡಿಕ ೊಡಬ  ಕು. ಜ ೊತ ಗ್  ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇವು ಆರ ೊ ಗಾಕರವಯದ 
ಮತುು ಸಮಯನ್ ಪಯತಳಿಯ ಬದುಕ್ರನ್ ಕರಮಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಬಲಿದು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ತಿಳಿಸಬ  ಕು. ಸ್ಯಮಯಜಿಕ, ಧಯಮಿೇಕ 
ಮತುು ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಲ ೊ ಕಗಳಲ್ಲಿನ್ ತರತಮಗಳನ್ುನ ನಿವಯರಿಸುವಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕಮನ ೊ ಭಯವದ ಪಯತರವನ್ುನ ಚರ್ಚೇಸುವೆಂತಹ್, 
ಸದೃಢ್ ಸಮಯಜವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಭಯವದ ಜವಯಬಯದರಿಯನ್ುನ ಎತಿುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ 
ಆರಿಸಬ  ಕು. 
1. ಪ್ಠಾ : ವಚನ್ಗಳು - ಬಸವಣಣ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಕ್ರ ತೇನ ಗಳು – ಕನ್ಕದ್ಯಸರು 

2. ಪ್ಠಾ : ಸಮಯಧಿಯ ಸತಾ - ಹ್ುಲ್ಲಕಲ ನ್ಟ್ರಯಜ್ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಮಯಟ್, ಪ್ರರ್ೆನ , ಪ್ೊಜ , ಪ್ವಯಡ – ಮೆಂಜು ಪ್ೆಂಜರಹ್ಳಿಳ 

3. ಪ್ಠಾ : ಪ್ುನ್ಜೇನ್ಾ ಮತುು ಕಮೇ ಸಿದ್ಯಧೆಂತ – ಎಚ್. ನ್ರಸಿೆಂಹ್ಯಾ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ವಿಧಯನ್ ಯಯರಿಗ್ ? – ಜಿ.ಟಿ. ನಯರಯಯಣರಯವ 

 
ಘಟ್ಕ-4 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 
* ಈ ಭಯಗದಲ್ಲಿ ಕಲ  ಮತುು ಸ್ಯಹಿತಾ, ಕಲ  ಮತುು ಮನ ೊ ವಿಕಯಸಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಬ  ಕು. 
* ಕಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಅನ್ುಕೊಲವಯಗುವ ಪ್ಠಾದಲ್ಲಿಲಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಬ  ಕು. 
* ಇದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಶ  ಷ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆಧ್ರಿಸಿದೆಂತ  ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುನ ಹ ರಿ್ಚಸುವುದಕ ೆ ಆದಾತ  ನಿ ಡಬ  ಕು. 
1. ಪ್ಠಾ : ಕಲಯತಪ್ಸಿವ ವ ೆಂಕಟ್ಪ್ಪ - ಸ್ಯ. ಕೃ. ರಯಮಚೆಂದರರಯವ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ನಯಟ್ಕರತನ ಗುಬಿಬವಿ ರಣಣ - ಅ. ನ್. ಕೃಷಣರಯಯ 

2. ಪ್ಠಾ : ಬಯಹ್ುಬಲ್ಲ ಸ್ಯಕಯರ - ಜನ್ಪ್ದ ಕಥ್ನ್  

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ದಶ್ೇನ್ ರೊಪ್ಕ ಬಯಹ್ುಬಲ್ಲ - ಡಯ. ಎೆಂ. ಎಸ. ಮೊತಿೇ 

3. ಪ್ಠಾ : ದೃಶ್ಾ ಕಲ ಯ ಒಲವು ನಿಲುವುಗಳು - ಡಯ. ಎೆಂ. ಹ ಚ್. ಕೃಷಣಯಾ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ : ಸೆಂಗಿ ತ, ಕಲ : ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯ ಸವರೊಪ್ - ಡಯ. ಎನ್. ಮನ್ು ಚಕರವತಿೇ 
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Semester -2 

Course Title:   ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿಎಫ್್ಎ- ಕನಾಡ ಭಾ ಷಾ ಪಠ್ ಯ : ಲಲ್ಲತಕಲಯ ಕನ್ನಡ  
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

Course Title: ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿ ಎಫ್್ಎ- ಕನಾಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ ಯ : ಲಲ್ಲತಕಲಯ ಕನ್ನಡ  
ಘಟಕ-೧ ಜಾಗತಿೀಕರಣ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಪಿರೀತಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ದ್  ಶ್ ಯತ  ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಕಲ  ಮತುು ಜಿ ವನ್ ೧೩/೧೪ 
 
ಘಟ್ಕ - 1 
ಜಯಗತಿ ಕರಣ: 

ಜಯಗತಿ ಕರಣವು ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಜಯಗತಿಕ ವಿದಾಮಯನ್ವಯಗಿದುದ, ಅದು ಇೆಂದು ಆಯೆಯಯಗಿ ಉಳಿದಿಲಿ. ಅದು 
ಬ  ಕಯಗಿ ಬ  ಡವಯಗಿ ಎಲಿರಯಷರಗಳೂ ಅನಿವಯಯೇವಯಗಿ ಒಳಗ್ಯಗುತಿುರುವ ಒೆಂದು 'ಪ್ರಕ್ರಯಯಯಗಿದ್ . ಇಡಿ  ವಿಶ್ವವನ ನ  
"ಏಕತಯಣ' ವಯಗಿ "ವಿಶ್ವ ಹ್ಳಿಳಯಯಗಿ ರೊಪ್ಪಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ ದ ಶ್ವಯಗಿದ್ . ಆದರ  ಇದರ ಪ್ರಿಣಯಮವು ಮಯತರ ಇದಕ ೆ 
ವಿರುದಧವಯಗಿದ್ . ಇದರ ನ  ತಯಾತಾಕ ಮತುು ನ  ತಯಾತಾಕ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ಠಾ ಗಳಯಗಿ ಇಡುವ ಮೊಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಆಗುಹ ೊ ಗುಗಳನ್ುನ ಕುರಿತ ಅರಿವನ್ುನ ಹ ರಿ್ಚಸಬಹ್ುದ್ಯಗಿದ್ . ಸೆಂಸೃತಿಗಳ ವ ೈವಿಧ್ಾತ , ಜಿ ವೆಂತಿಕ ಯನ್ುನ ನಯಶ್ 
ಮಯಡುತಯು ಏಕರೊಪ್ಪ ಸೆಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಇದು ರೊಪ್ಪಸುತಿುದ್ . "ಆಹಯರ ವಸರ ಕ್ರರ ಡ , ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಆಚರಣ ಗಳು, ದ್ ೈ ನ್ೆಂದಿನ್ 
ಬಳಕ ಯ ಉತಪನ್ನಗಳು: ಈ ಎಲದಿರ ಮೆ ಲೊ ಬಲಯಢ್ಾ ರಯಷರಗಳ ಆಕರಮಣವಯಗುತಿುದ್ . ಭಯರತವೂ ಸ್  ರಿದರಿತ  ಮೊರನ   
ಜಗತಿುನ್ ರಯಷರಗಳು ಇದರ ಮೊಲ ಬಲ್ಲಪ್ಶ್ುಗಳಯಗುತಿುವ  ಎನ್ುನವುದನ್ುನ”್ನಯವು ಅವಶ್ಾವಯಗಿ ಗಮನಿಸಬ  ಕು.ಅನ  ಕತ ಯಲ್ಲಿ 
ಏಕತ  ಎನ್ುನವ ಜನ್ತಯೆಂತಿರಕ ಆಶ್ಯಕ ೆ ವಿರುದಧವಯಗಿ ಏಕತ ಯ ದಬಯಬಳಿಕ ಯ ಮೊಲಕ ಅನ  ಕ ಆರ್ಥೇಕ, ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ 
ವಾವಸ್ ೆಗಳನ ನ  ನಯಶ್ ಮಯಡುವ ಮೊಲಕ ಹ್ಲವು ವೃತಿುಗಳನ ನ ' ಇದು ವಿನಯಶ್ದೆಂರ್ಚಗ್  ತಳುಳತಿುದ್  ಎನ್ುನವ ಅೆಂಶ್ವನ್ೊನ 
ಗಮನಿಸಬ  ಕು.ಅಮಯನ್ವಿ ಯ ಮಯನ ೊ ವಿನಯಾಸವನ್ೊನ ಇದು ರೊಪ್ಪಸುತಿುದ್ . 
೧. ಹ್ುಲ್ಲ ಸವಯರಿ- ವಿವ  ಕ ಶಯನ್ುಭಯಗ 
೨. ಮನ್ುಷಾ ಮತುು ಯೆಂತರ- ಗ್ಯೆಂಧಿ ಜಿ 
೩. ಶ್ಶ್ುನಯಳ ಶ್ರಿ ಫರ ಒೆಂದು ತತವಪ್ದ 
ಘಟ್ಕ-೨ 
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ಪ್ಪರ ತಿ:  
ಪ್ಪರ ತಿ ಎನ್ುನವುದು ಮನ್ುಷಾರ ಮಯತರವಲಿ ಜಗದ ಮೊಲತತವವ   ಆಗಿದ್ . ಬದುಕನ್ುನ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳನ್ುನ, ವೃತಿುಯನ್ುನ, 

ಸಮುದ್ಯಯವನ್ುನ ಹಿ ಗ್  ಯಯವುದನ ನ  ತ ಗ್ ದುಕ ೊೆಂಡರೊ ಪ್ಪರ ತಿಯ ಜಿ ವದರವಾವಿಲಿದ್  ಯಯವುದನ್ೊನ ಕಟ್ಿಲಯಗದು. ಪ್ಪರ ತಿ 
ಅಕಯರಣವಯಗಿರಬ  ಕು ದ್ ವ ಷ ಸಕಯರಣವಯಗಿರಬ  ಕು ಎನ್ುನವ ತತವಜ್ಞಯನಿಯ ಮಯತು ಪ್ಪರ ತಿಯ ಪ ೊ ಷಕ ಶ್ಕ್ರುಯನ್ೊನ ದ್ ವ ಷದ 
ವಿನಯಶ್ಕ ಶ್ಕ್ರುಯನ್ೊನ ಹ  ಳುತುದ್ . ಪ್ಪರ ತಿಗ್  ಅಸ್ಯಧ್ಾವಯದುದು ಯಯವುದೊ ಇಲಿ ಎನ್ುನವುದು, ಪ್ಪರ ತಿಯ ಅಸ್ಯಧಯರಣ 
ಸ್ಯಧ್ಾತ ಯನ್ುನಬಿೆಂಬಿಸುತುದ್ . ಅಪ್ಪಟ್ ಪ್ಪರ ತಿಯು ಎಲಿವನ್ೊನ ಒಳಗ್ ೊಳುಳತಯು, ಎಲಿರನ್ೊನ, ಎಲಿವನ್ೊನ ಬ ಳ ಸುವ ಆಶ್ಯದುದ. 
ಆದದರಿೆಂದಲ   ಪ್ಪರ ತಿತತವವು "ಒಳಗ್ ೊಳುಳವ' ನ ಲ ಯದ್ ದ  ಹ ೊರತು ನಿರಯಕರಣ ಯ ನ ಲ ಯದದಲಿ. ಪ್ಪರ ತಿಯನ್ುನ ಜಿ ವಯನ್ುಕೆಂಪ  
ಎೆಂದೊ ಕರ ಯಬಹ್ುದು.ಸ್ಯಮರಸಾದ ಬದುಕ್ರನ್ ಅಗತಾವಿರುವ ಪ್ರಸುುತ ಬದುಕ್ರನ್ ಸೆಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಪ್ಪರ ತಿ ತತವವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವ 
ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಓದಿಸುವುದು ಅತಾವಶ್ಾ. 
೧. ಕ .ಎಸ.ನ್ ಅವರ ಕವಿತ  
೨. ಬ  ೆಂದ್ ರಯವರ ಒೆಂದು ಕವಿತ  
೩. ಆಲನ್ಹ್ಳಿಳ ಕೃಷಣ ಅವರ ಒೆಂದು ಕಥ  
 
ಘಟ್ಕ-3 
ದ್  ಸಿ ಯತ : 

ಜಯಗತಿ ಕರಣವು ತನ್ನ ದಟ್ಿ ಪ್ರಭಯವಗಳನ್ುನ ಚಯಚುತಿುದ್ಯದಗ, ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿದದ ದ್  ಸಿ ಯತ ಯು ಮುನ ನಲ ಗ್  ಬೆಂದಿತು. 
ಜಯಗತಿ ಕರಣಕ ೆ ಪ್ಯಯೇಯವಯಗಿ, ಪ್ರಿಹಯರವಯಗಿಯೊ ದ್  ಸಿ ಯತ ಯನ್ುನ ಪ್ರಯೊ ಗಿಸುವ ಮಹ್ತವದ ಪ್ರಯತನದಲ್ಲಿ 
ಮೊರನ   ಜಗತಿುನ್ ರಯಷರಗಳು ತ ೊಡಗಿವ . ಈ ಅೆಂಶ್ಗಳಿಗ್  ಒತುು ಕ ೊಟ್ುಿ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಿಕ ೊಳಳಬಹ್ುದು. ಮಯತರವಲಿ. 
ನಯಶ್ವಯಗುತಿುರುವ ದ್  ಸಿ  ಪ್ದಧತಿಗಳನ್ುನ ಪ್ುನ್ರುಜಿಿ ವಿಸುವ ಪ್ರಯತನಗಳಯಗಿಯೊ ಇವುಗಳನ್ುನ ನ ೊ ಡಬ  ಕು. 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಸೃತಿ ದ್  ಸಿ ಯತ , ಸೆಳಿ ಯತ , ಗ್ಯರಮಿ ಣ ಕ ೈಗ್ಯರಿಕ ಗಳು ಮತುು ಕರಕುಶ್ಲ ಉತಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ ಗ್  ಅರಿವನ್ುನ 
ಮೊಡಿಸುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬ  ಕು. ಗುಡಿ ಕ ೈಗ್ಯರಿಕ ಗಳನ್ುನ ಜಿ ವೆಂತವಯಗಿಸುವುದು ಎೆಂದರ  ಅದು ಸೆಳಿ ಯ ಆರ್ಥೇಕ 
ಮೊಲಗಳನ್ುನ ಮತ ು ಕಟ್ುಿವ ಮಹ್ತವದ ಆರ್ಥೇಕ ಸೆಂಗತಿಗಳೂ ಹೌದು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಮನ್ದಟ್ುಿ ಮಯಡಿಸಿಕ ೊಡಬ  ಕು. 
ಕ ೈಮಗೆ, ದ್  ಸಿ ತಳಿಗಳು, ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಆಚರಣ ಗಳು, ಸೆಂಸೃತಿ ವಿಶ್ಷಿ ಅೆಂಶ್ಗಳು ಈ ಎಲಿವನ್ೊನ ಪ್ಠಾದಲ್ಲಿ ಸ್  ರಿಸುವುದು 
ಅಪ  ಕ್ಷಣಿ ಯವಯಗಿದುದ, ಅೆಂತಹ್ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ಕ ೊಡಲಯಗುವುದು. 
೧. ಬ ಸಗರಹ್ಳಿಳ ರಯಮಣಣ ಅವರ ಒೆಂದು ಕಥ  
೨. ಪ್ೆಂಪ್ನ್ ಆಯದ ಪ್ದಾಗಳು 
೩. ಬಿದಿರಮಾ ತಯಯಿ ಕ  ಳ - ಜನ್ಪ್ದ ಗಿ ತ  
 
 
ಘಟ್ಕ-೪ ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 
ಕಲ  ಮತುು ಜಿ ವನ್ 
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೧. ವಸುಧ  ೆಂದರ ಅವರ ಕಥ  
೨. ನ  ಮಿಚೆಂದರ ಅವರ ಲ  ಖನ್ 
೩. ಮೆಂಕುತಿಮಾನ್ ಕಗೆದ ಆಯದ ಪ್ದಾಗಳು- ಡಿ.ವಿ.ಜಿ 
 
೪. ಬಿ.ಎಸಿಿ. - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕನ್ೆಡ 

B.Sc Degree/ Honours Degree Programme: Science subjects 

Semester 1 

Course Title: ಬಿ.ಎಸಿಿ. - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕನ್ೆಡ 

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ:  ಡಯ.ಅಮರ  ೆಂದರ ಶ ಟಿಿ ಆರ್., ಡಯ.ರಘುನ್ೆಂದನ್್ ಬಿ.ಆರ್. 
                  ಡಯ,ಮೆಂಜುಳ ಬಿ., ಹ ೊಯಿಳಯದಿತಾ ಕ.ನಿೆಂ, 
Semester - 1 

Course Title:   ಬಿ. ಎಸಿಿ  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕನ್ೆಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಜಿಂತನೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಭೊಮಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೆೊೀಧಮಾ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ  ೧೩/೧೪ 
 

ಘಟ್ಕ - 1 
ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚಂತನೆ:  
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ಕನುಡ ನಾಡತ ರೊಪತಗೊೆಂಡದದರಿಂದ ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಶಿರೀಮಂತಿರ್ೆ, ವೆೈಶಿಷ್ಟಯತೆ, ಅದರ ಲೊೆೀಕದೃಷ್ಟ್ಟ, ಕಲಾ 
ಪರರ್ಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮೃದಧತೆ, ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಚ್ಚಂತನೆಗಳ ಸೆೊವೀಪಜ್ಞತೆ, ಅದರ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ ಸೌಂದಯಾ, ವಿವಿಧ 
ಕ್ೀೆತರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಧಕರತ, ಮಹತವದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಾರತ ಮತತು ವಿಶವರೆ್ೆ ಕನುಡದ ರ್ೊೆಡತಗೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಲೆವನತು 
ಆಯತದ ಪಠ್ಯವನತು ರೊಪಿಸಬೀೆಕತ. 

ಅಧಯಾಯ-1   ಕನ್ನಡದ ಹ್ಳಮೆ- ಡಯ. ಕ .ವಿ.ನಯರಯಯಣ 
           ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಭಯಷಯವಗೇಗಳು-ಕನ್ನಡ ಸೆಂಸೃತ ಸೆಂಬೆಂಧ್-ಅಧಿಕೃತ ಭಯಷ ಗಳು 
ಅಧಯಾಯ-2    ಕನಯೇಟ್ಕ ಇಟ್ಿ ಹ ಸರು ಕ ೊಟ್ಿ ಮೆಂತರ- ಕುವ ೆಂಪ್ು 
                  ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಏಕ್ರ ಕರಣ ಪ್ೊವೇ ಹಯಗೊ ಏಕ್ರ ಕರಣ ೊ ತುರ ಕನಯೇಟ್ಕ- ಫ್ಯಲಯಕ್ಷ 
ಅಧಯಾಯ-3   ಕನ್ನಡ ಸೆಂವಧ್ೇನ - ಡಯ. ಡಿ.ಆರ್. ನಯಗರಯಜ 
            ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಕನಯೇಟ್ಕ ಸೆಂಸೃತಿ- ಡಯ. ರಹ್ಮತ ತರಿ ಕ ರ . 
ಘಟ್ಕ:೨ 
ಭೊಮಿ: 

ಭೊಮಿಯು ಮನ್ುಷಾರ ಮೊಲರೆಂಗವಯಗಿದ್ . ಭೊಮಿಯು ನ್ಮಾ ಮೊಲದ್  ವತ ಯೊ ಹೌದು. ಆದದರಿೆಂದಲ   
ಭೊಮಿತಯಯಿ ಎನ್ುನವುದು ಆರಯಧ್ನ ಯ ನ ಲ  ಮಯತರವಲಿ, ಅದು ನ್ಮಾ ಅಸಿುತವದ ಸೆಂಗತಿಯೊ ಆಗಿದ್ . ಭೊಮಿಯಿಲಿದ್ , 
ಭೊಮಿಯ ಜಿ ವ ಸೆಂಪ್ನ್ೊಾಲಗಳಿಲಿದ್  ಮನ್ುಷಾರ ಅಸಿುತವವ   ಇರಲಯರದು. ಭೊಮಿಯ ಒಳಗು, ಹ ೊರಗು ಈ ಎಲಿವೂ 
ನ್ಮಾ ಸವಲತೊು ಹೌದು. ಜವಯಬಯದರಿಯೊ ಹೌದು. ಇತಿು ರ್ಚನ್ ಕಯಲಘಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಭೊಮಿಯನ್ುನ ಮನ್ುಷಾರು ಶ   ಷಣ  
ಮಯಡುತಯು ಬೆಂದಿದುದ ಮನ್ುಕುಲದ ಅಸಿುತವವ   ಆತೆಂಕವನ್ುನ ಎದುರಿಸುತಿುದ್ . ಈ ಭಯಗದಲ್ಲಿ ಭೊಮಿಯ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ 
ವಿವರಣ ಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದು, ಆರೆಂಭದಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನ್ಕ ಮನ್ುಷಾರು ಭೊಮಿಯನ್ುನ ನ ೊ ಡುತಯು ಬೆಂದಿರುವ 
ದೃರ್ಷಿಕ ೊ ನ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ಠಾವಯಗಿ ಇಡಬಹ್ುದು. ಆರಯಧ್ನ ಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲಿದ ಅಧಿಕಯರವನ್ುನ ಭೊಮಿಯ ಮೆ ಲ  
ಚಲಯಯಿಸುವುದರ ತನ್ಕ ವಸುುಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಿಕ ೊಳಳಬಹ್ುದು. ಜಲಸೆಂಪ್ನ್ೊಾಲಗಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದಿರುಗಳು, ಕೃರ್ಷ ಈ 
ಎಲಿವನ್ೊನ ಒಳಗ್ ೊಳಳಬಹ್ುದು. ಭೊಮಿಯ ಮೆ ಲ್ಲನ್ ಮನ್ುಷಾರ ಅತಿಕರಮಣಕ ೆ ಒತುು ಕ ೊಡುವುದು ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಆತೆಂಕಗಳ 
ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಅಪ  ಕ್ಷಣಿ ಯ. ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುು ಸ್ಯಹಿತ ಾ ತರ ಆಕರಗಳಿೆಂದಲೊ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಿಕ ೊಳಳಲಯಗಿದ್ . 
ಅಧಯಾಯ-1      ಬ ಳಗ್ಯಗ ನಯನ ದುದ ಯರಯ್ಾರ ನ ನ ಯಲ್ಲ-ಜನ್ಪ್ದ ಕಯವಾ 
                 ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಬ ಳಗು- ಬ  ೆಂದ್ ರ 
ಅಧಯಾಯ-2       ನ ಲಕ್ರರಿವಿನ ೆಂದು ಬಗ್ ವಿರ  ಛಲಕ್ರರಿವ ೆಂ- ರನ್ನ(ಗದ್ಯಯುದಧ) 
                ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ನ ಲಸುಗ್  ನಿನ್ನ ವಕ್ಷದ್ ೊಳ -ಪ್ೆಂಪ್(ಆದಿಪ್ುರಯಣ) 
ಅಧಯಾಯ-3     ಒಬಬನಿಗ್  ಎಷುಿ ಭೊಮಿ ಬ  ಕು- ಲ್ಲಯೊ  ಟಯಲ್ಸ್ಯಿಯ್(ಕತ ) 
              ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ:  ನಯಲುೆ ಮಳ ಭೊಮಿ- ಚದುರೆಂಗ(ಕತ ) 
ಘಟ್ಕ ೩  
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ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೆೊೀಧಮಾ: 

ಆಧ್ುನಿಕ ಭಯರತಿ ಯ ಸಮಯಜವು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಮುಖಾ ಸವಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ. 
ಸ್ಯೆಂಪ್ರದ್ಯಯಿಕ, ವಿಧಿವಯದಿ ಬದುಕ್ರನ್ ದೃರ್ಷಕ ೊ ನ್ವು ಭಯರತಿ ಯರ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇದಿೆಂದ ಅೆಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟಿಿದ್ . 
ಅಥ್ವಯ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ ಮತುು ಮೊಢ್ನ್ೆಂಬಿಕ ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಘಷೇವು ಭಯರತಿ ಯರ ಲಕ್ಷಣವ   ಆಗಿ ಬಿಟಿಿದ್ . 
ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ರ್ಚೆಂತಕರು ಭಯರತದ ಪ್ರಗತಿಗ್  ಮಯರಕವಯಗಿರುವ ಸೆಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊ ಒೆಂದು ಎೆಂದು 
ಪ್ರತಿಪಯದಿಸುತಯುರ . ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವುದು ತಿ ರ ಅಗತಾವಯಗಿದ್ . 
ನ್ೆಂಬಿಕ ಗೊ, ಮೊಢ್ನ್ೆಂಬಿಕ ಗೊ ಇರುವ ವಾತಯಾಸ, ಮೊಢ್ನ್ೆಂಬಿಕ ಗಳು ಕರಮೆ ಣ ಶ   ಷಣ ಗ್  ಅವಕಯಶ್ ಮಯಡಿಕ ೊಡುವ 
ವಯಸುವವನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಮನ್ವರಿಕ  ಮಯಡಿಕ ೊಡಬ  ಕು. ಜ ೊತ ಗ್  ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇವು ಆರ ೊ ಗಾಕರವಯದ 
ಮತುು ಸಮಯನ್ ಪಯತಳಿಯ ಬದುಕ್ರನ್ ಕರಮಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಬಲಿದು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ತಿಳಿಸಬ  ಕು. ಸ್ಯಮಯಜಿಕ, ಧಯಮಿೇಕ 
ಮತುು ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಲ ೊ ಕಗಳಲ್ಲಿನ್ ತರತಮಗಳನ್ುನ ನಿವಯರಿಸುವಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕಮನ ೊ ಭಯವದ ಪಯತರವನ್ುನ ಚರ್ಚೇಸುವೆಂತಹ್, 
ಸದೃಢ್ ಸಮಯಜವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಭಯವದ ಜವಯಬಯದರಿಯನ್ುನ ಎತಿುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ 
ಆರಿಸಬ  ಕು. ಯುವ ತಲ ಮಯರಿಗ್  ಅತಾವಶ್ಾಕವಯಗಿ ಬ  ಕಯಗಿರುವ ವ ೈಚಯರಿಕ ಹಯಗೊ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇವನ್ುನ 
ತಲುಪ್ಪಸುವ ಆಶ್ಯದಿೆಂದ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ ಭಯಗವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ .  

ಅಧಯಾಯ-1     ಮೊಢ್ನ್ೆಂಬಿಕ ಗಳನ್ುನ ವಿರ ೊ ಧಿಸುವ ವಚನ್ಗಳು- ದ್  ವರ ದ್ಯಸಿಮಯಾ, ಬಸವಣಣ, ಅಕೆಮಹಯದ್  ವಿ 
              ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಸವೇಜ್ಞನ್ ವಚನ್ಗಳು 
ಅಧಯಾಯ-2   ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತುು ಅೆಂಧ್ಶ್ರದ್ ಧ- ಶ್ವರಯಮ ಕಯರೆಂತ 
            ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಹ ಚ್. ನ್ರಸಿೆಂಹ್ಯಾನ್ವರ ‘ತ ರ ದ ಮನ್’್ಕೃತಿಯ ಆಯದ ಭಯಗ 
ಅಧಯಾಯ- 3    ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ವೃತಿು: ಮೊಲಭೊತ ಕತೇವಾ- ಎೆಂ. ಅಬುದಲ ರ ಹ್ಮಯನ್ ಪಯಷ 
               ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಕ ೊ ವೂರ್ ಸವಯಲು 
ಘಟ್ಕ ೪ 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ  

ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಜ ೊತ ಗ್  ಬದುಕ್ರನ್ ಇನಿನತರ ಆಲ ೊ ಚನಯ ನ ಲ ಗಳನ್ೊನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ತಲುಪ್ಪಸುವ ಆಶ್ಯದಿೆಂದ 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ ಎನ್ುನವ ಭಯಗವನ್ುನ ಪ್ಠಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಯಗಿದ್ . ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಸೆಂಸೃತಿ ಹಯಗೊ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕತ ಯ 
ವಿವಿಧ್ ಆಯಯಮಗಳನ್ುನ ಪ್ರಸ್ಯುಪ್ಪಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಈ ಬಗ್ ಯ ಓದಿನಿೆಂದ ಸ್ಯಹಿತಾಕ ೆ ಇರುವ ಅನ್ಾಶ್ಸುುಗಳ ಜ ೊತ ಗಿನ್ 
ಒಡನಯಟ್ ಮತುು ಅನ್ನ್ಾತ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಲಭಿಸುತುದ್ .  

ಅಧಯಾಯ-1    ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುು ವಿಜ್ಞಯನ್- ನ  ಮಿಚೆಂದರ 
             ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಗುಬಬರ್ಚ ಿಗೊಡು- ಪ್ಪ.ಲೆಂಕ  ಶ 
ಅಧಯಾಯ-2    ಜ ೈವಿಕ ವ ೈವಿಧ್ಾ: ಏನ್ೆಂತ ಮಹ್ತವ- ಡಯ. ಹ ಚ್.ಆರ್.ಕೃಷಣಮೊತಿೇ 
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            ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ:  ಪ್ವಿತರ ವನ್ಗಳು- ಉಲಯಿಸ ಕಯರೆಂತ 
ಅಧಯಾಯ-3    ಒೆಂಟ  ಹ್ುಳು- ಕ .ಪ್ಪ.ಪ್ೊಣೇಚೆಂದರ ತ  ಜಸಿವ 
            ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಧಯಾನ್ ಫಲ್ಲಸಿದರ - ಎ.ಕ .ರಯಮಯನ್ುಜನ್ 
ಪ್ೊರಕ: ಧಯಾನ್ ಫಲ್ಲಸಿದರ  – ಎ.ಕ .ರಯಮಯನ್ುಜನ್ 

• ಪ್ರವ  ಶ್ಕ  
• ಪ್ಠಾ 
• ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ 
• ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಶ್ಬದಕ ೊ ಶ್ 
• ಅಭಯಾಸ/ಚಟ್ುವಟಿಕ /ಸೆಂಭಯವಾ ಪ್ರಶ ನಗಳು 

ಈ ಮಯದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಧಯಾಯಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗುವುದು. 

 

Semester 2 

Course Title:  ಬಿ. ಎಸಿಿ  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕನ್ೆಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಜಿೀವನ ಕಲೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಕನಸತ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಮಳ ೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ  ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ - 1 
ಜಿೀವನ ಕಲೆ: 
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ಜಿೀವನವನತು ಆನಂದಸತವುದತ, ಸಾರ್ಾಕಗೆೊಳಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವುದತ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದತಕನತು ಗೌರವಿಸತತುಲೆೀ 
ಮನತಷ್ಯರತ ತಮಮನತು ತಾವೆೀ ಗೌರವಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವ ಬಗೆಯೊ ಆಗಿದೆ. ದತುವಾದ ಬದತಕನತು ನಮಗೆ ಬೆೀರ್ಾದಂತೆ 
ರೊಪಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವ ಹೆೊರ್ೆಗಾರಿರ್ೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮಮದೆ. ಅಲಿಮ ಹೆೀಳುವ ರ್ೊೆಟಟ ಕತದತರೆಯ ಪರಿಕಲಪನೆ ಹಾಗೊ ಶಿವರಾಮ 
ರ್ಾರಂತರತ ಹೆೀಳುವ ಬಾಳೆವಯ್ಕೀ ಬೆಳಕತ, ಉಪನಷ್ತತುಗಳು ಹೆೀಳುವ ಅಮೃತಸಯ ಪತತರ ಪರಿಕಲಪನೆಯಾಗಲ್ಲ ಬದತಕ್ತನ 
ಮಹತವವನತು ಹೆೀಳುತುವೆ. ಬದತಕನತು ಯಾಂತಿರಕವಾಗಿ, ವಿಧಿಬದಧವಾಗಿ ಬದತಕತವುದತ ಬೆೀರ.ೆ ಬದತಕ್ತನ ಪರತಿ ಕ್ಷಣವನೊು 
ಆನಂದಸತತಾು ಬಾಳುವುದತ ಬೆೀರೆ. ಇದರರ್ಾ ಬದತಕ್ತನ ಕಷ್ಟ ದತಃಖ್-ದತರ್ಾಮನಗಳನತು ಮರೆಯತವುದಂೆದಲಿ. ಅವುಗಳನತು 
ಮಿೀರಿರ್ೊೆಳಳಲತ ಪರಯತಿುಸತವುದತ. ಅಳುನತ೦ಗಿ ನಗತವ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತುಯನತು ಪಡೆದತರೆ್ೊಳುಳವುದತ. ಇದತ 
ಸಾಧಯವಾಗತವುದತ ಬದತಕನತು ಕತರಿತ ನತಾಂತ ಪಿರೀತಿಯಿಂದ. ಆಗ ಬದತಕತ ಹರ್ೆಬರಹವಾಗದೆ ಕತಣಿತವಾಗತತುದೆ, 
ಲ್ಲೀಲೆಯಾಗತತುದೆ, ಕಲಯೆಾಗತತುದೆ.  ಅೆಂತಹ್ ಆಯದ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ನಿ ಡಲಯಗಿದ್ . 
೧. ಒಡಲಯಳ- ದ್  ವನ್ೊರು ಮಹ್ದ್  ವ 
2. ಅವಶ್ಾಕತ  ಮತುು ಬಯಕ - ಓಶ    
3. ಮಿ ನ್ುಗ್ಯರನ್ೊ ಜಯಡಿಯೊಳಗಿನ್ ಪ ರ ತವೂ (ಸೊಫಿ ಕತ ) - ಪ ೊರ. ಗೆಂಗ್ಯಧ್ರ ಮೊತಿೇ 
 
ಘಟಕ-2 
ಕನಸತ: 

ಮನತಷ್ಯ ಬೆಳಕ್ತಲಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹತದತ ಆದರೆ, ಕನಸತಗಳಿಲಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾರ ಎನತುವುದತ 
ವಾಸುವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕತಯೆ ಅತತಯನುತ ಸಾಧನೆಗಳು, ಆವಿಷಾೆರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದತ ದೆೈನಂದನ ಬದತಕ್ತನ 
ಕ್ತರಯಾಶಿೀಲತೆಯ ತನಕವೂ ಕನಸಿನ ಹರಹಿದೆ. ಕನಸತಗಳ ಬೆ೦ಬತತುವುದೆೀ ಮನತಷ್ಯ ಬದತಕ್ತನ ಮೊಲ 
ಆಕಷ್ಾರ್ೆಗಳಲೆೊಿಂದಾಗಿದೆ. ಇದತ ಮನತಷ್ಯರ ಶಕ್ತು ಮತತು ಸಾಧಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಂಗತಿಯೊ ಆಗಿದೆ. ಕನಸತಗಳು 
ದೆೊಡಾದಾದಷ್ೊಟ ಮನತಷ್ಯ ಬದತಕ್ತನ ವೆೈವಿಧಯತೆ ಮತತು ವಿಸಾುರಗಳು ಹೆಚಾಿಗತತಾು ಹೆೊೀಗತತುವೆ. ಮನತಷ್ಯ ಬದತಕ್ತನ 
ಸೌಂದಯಾವು ಹೆಚಾಿಗತವುದತ ಕೊಡ ಕನಸತಗಳ ರ್ಾರಣರ್ಾೆಗಿಯ್ಕೀ. ಕನಸತಗಳಿಲಿದ ಮನತಷ್ಯರತ ಮತತು ಬದತಕತ ಎರಡೊ 
ಬರಡಾಗತತುದೆ. ಕನಸತಗಳಲ್ಲಿ, ಹಗಲತಗನಸತ ಎನತುವ ಪರಿಕಲಪನೆಯೊ ಇದ.ೆಇದತ ಅಸಾಧಯವಾದತದನತು ಬಯಸತವ ಮನತಷ್ಯರ 
ಅತಿ ಆಸಯೆನತು ಕತರಿತದತದ. ದತುವಾದ ಈ ಬದತಕನತು ಸತಂದರವಾಗಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವ, ಅರ್ಾಪೊಣಾವಾಗಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವ, 
ಸಾರ್ಾಕವಾಗಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವ ದಾರಿಯ ಆರಂಭವೆೀ ಕನಸತ. ಆದದರಿಂದ ಕನಸತ ಎನತುವುದತ ರ್ೀೆವಲ ರಮಯವಾದ ಸಂಗತಿ 
ರ್ಾತರವಲಿ, ಅದತ ನಾವಲೆಿರೊ ಕನಸತ ರ್ಾಣತವ ಮತತು ಅದನತು ನನಸಾಗಿಸಿರ್ೊೆಳುಳವ ಪಕ್ತರಯ್ಕಯೊ ಹೌದತ. ಇದತ ಇಚಾಿಶಕ್ತು 
ಮತತು ಕ್ತರಯಾಶಕ್ತುಯ ಸಂಗಮರ್ೆೆ ರ್ಾರಣವಾಗತವ ಮೊಲ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕನಸತ ಮತತು ಕಲಪನೆಗಳ ನಡತವಿನ 
ಸಂಬಂಧವನೊು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಸಬಹತದತ.  
೧. ಅಕೆ ಕ  ಳವವ ನಯನ ೊೆಂದ ಕನ್ಸ ಕೆಂಡ - ಅಕೆ ಮಹಯದ್  ವಿ 
2. ಧ್ನಿಯರ ಸತಾನಯರಯಯಣ- ಕ ೊರಡೆಲ ಶ್ರ ನಿವಯಸರಯವ 
3. ಕನ್ಸಿನ್ ಕತ  (ಸೆಂಕಯರೆಂತಿ ನಯಟ್ಕದ ಆಯದ ಭಯಗ)- ಪ್ಪ. ಲೆಂಕ  ಶ 
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ಘಟಕ-3 
ಮಳನ 

ಗಾಂಧಿಯವರತ ಹೆೀಳಿದಂತೆ ಮಳಯೆ್ಕನತುವುದತ ಪರಕೃತಿಯ ಅತಯಂತ ಸತಂದರವಾದ ಸೃಷ್ಟ್ಟ. ಮಳ ೆ ಇಲಿದ ೆ
ರ್ಾನವರಿಲಿ. ಮಳಯೆತ ಅದರ ಸೌಂದಯಾರ್ಾೆಗಿ ರ್ಾತರ ಮತಖ್ಯವಲಿ. ಅದತ ಜಿೀವಪೆೊೀಷ್ಕವಾಗಿ ಇದಕ್ತೆಂತಲೊ ಮತಖ್ಯ. 
ಆದದರಿಂದಲೆೀ ಮಳಯೆನತು ಜ್ನಪದರತ ದೆೈವವಂೆದತ ಪೊಜಿಸತತಾು ಬಂದದಾದರೆ. ಮೊೀಡ ಬಿತುನೆಯಂತಹ ಅತಾಯಧತನಕ 
ತಂತರಜ್ಞಾನವನತು ಬಳಸತತಿುರತವುದತ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ನೆೈಪತಣಯವನತು ಹೆೀಳುತುದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆಗ ೆಮಳಯೆ ಮಹತವವನತು ಇದತ 
ಸೊಚ್ಚಸತತುದೆ. ಮಳ ೆಮತತು ರೆೈತರ ಸಂಬಂಧ ತಾಯಿ ಮಗತವಿನ ಸಂಬಂಧದಷ್ತಟ ಜಿೀವರೆ್ೊರಳ ಗೆಳತೆನದತದ. ಅನಾವೃಷ್ಟ್ಟ ಮತತು 
ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟಯ ದತರಂತ ಕರ್ನಗಳನೊು ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿ ಸೊಚ್ಚಸಬಹತದತ.  

1. ಮಳಿ  ಹಯಡು- ಜನ್ಪ್ದ ಕಯವಾ 
2. ಮತ ು ಮಳ  ಹ್ುಯುಾತಿದ್ - ಯು.ಆರ್.ಅನ್ೆಂತಮೊತಿೇ 
3. ಬರ ಎೆಂದರ  ಎಲಿರಿಗೊ ಇಷ-ಿ ಪ್ಪ.ಸ್ಯಯಿನಯಥ್ 
 
ಘಟಕ-4  
ಸಂಕ್ತೀಣಾ: 

ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ ಪ್ಠಾಗಳು ಕಲ , ಸ್ಯಹಿತಾ, ಸೆಂಸೃತಿ, ಸಮಯಜ ವಿಜ್ಞಯನ್, ಜನ್ಜಿ ವನ್ ಮುೆಂತಯದ ಆಯಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ತಲುಪ್ುವುದರಿೆಂದ ಕನ್ನಡದ ಅನ್ನ್ಾತ ಯನ್ುನ ಸ್ಯರುವ ಆಯದ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಅಭಯಾಸಕ ೆ ಇಡಲಯಗಿದ್ .  

1. ಜಿ ವ ವಿಕಯಸ ಸವ ಸಿದ ಹಯದಿ- ಕ . ಪ್ುಟ್ಿಸ್ಯವಮಿ 
2. ವಿಜ್ಞಯನ್ ಸೆಂವಹ್ನ್ಕ ೆ ಆಧ್ುನಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್- ಟಿ.ಜಿ.ಶ್ರ ನಿಧಿ 
3. ಮೆಂತರವಯದಿಗಳು ಮತುು ತರಬ  ತಿದ್ಯರರು- ಎರಿಕ್ ಹಯಬ್ಸಿ ಬಯಮ,  

ಕನ್ನಡಕ ೆ: ಡಯ. ವಿ.ಎಸ.ಶ್ರ ಧ್ರ ಪ್ರವ  ಶ್ಕ  
• ಪ್ಠಾ 
• ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ 
• ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಶ್ಬದಕ ೊ ಶ್ 
• ಅಭಯಾಸ/ಚಟ್ುವಟಿಕ /ಸೆಂಭಯವಾ ಪ್ರಶ ನಗಳು 

ಈ ಮಯದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಧಯಾಯಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗುವುದು. 
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೫. ಬಿ.ಸಿ.ಎ. - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ಗಣಕ ಕನ್ೆಡ 

B.C.A Degree/ Honours Degree Programme 

Semester 1 

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಡಾ. ಪರರ್ಾಶ ರಂಜೆೀರ, ಡಾ.ವತಾಲಾ ಮೊೀಹನ , ಆಶಾ.ಜಿ., ತಿಮೇಗೌಡ ಬಿ.ಪಿ. 

Course Title:  ಬಿ. ಸಿ.ಎ.  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ಗಣಕ ಕನ್ೆಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ -ನತಡಿ ಚ್ಚಂತನೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಆರ್ಾಶ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ತಾರತಣಯ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ  ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ-೧  
ಕನುಡ ನಾಡತ ನತಡಿ ಚ್ಚಂತನ:ೆ 

ಪದವಿ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನುಡ ನಾಡತ ನತಡಿ ಸಂಸೃತಿಯ ಚ್ಚಂತನೆಗಳು ಮತತು ಕನುಡ ಭಾಷೆಗ ೆಇರತವ ಬಹತಮತಖಿೀ 
ಆಯಾಮಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಘಟಕ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲ್ಲಂಗರಂಗನ ಅನತಭವಾಮೃತದ  ʼಲಲ್ಲತವಹ ಕನುಡʼ ,ಕನುಡಿಗರ 
ರ್ೌಲಯವನತು ತಿಳಿಸತವ ಹಂಪಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಧರನ ಶಾಸನ ಹಾಗೊ ಬ  ೆಂದ್ ರಯವರ ನಯಡಿಗೊ ನ್ುಡಿಗೊ ಸೆಂಬೆಂಧ್ದ ‘ಒೆಂದ್   
ಒೆಂದ್   ನಯವ ಲಿರೊ ಒೆಂದ್  ’ ಎಂಬ ಕವಿತ ಯ  ಮೊಲಕ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾವರಸಯದ ಲೆೀಖ್ನದ ಮೊಲಕ, ಪಾರದೆೀಶಿಕತೆಯ 
ಜ್ಞಾನವನತು, ನೆಲದ ಅಭಿರ್ಾನವನತು ಈ ಪಠ್ಯಗಳ ಮೊಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1. ಲಲ್ಲತವಹ್ ಕನ್ನಡ - ಮಹಯಲ್ಲೆಂಗರೆಂಗ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡ ತಯಯಿಯ ಸುಪ್ರಭಯತ -ಡಯ. ಚೆಂದರಶ  ಖರ ಕೆಂಬಯರ 
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2. ಒೆಂದ್   ಒೆಂದ್   ನಯವ ಲಿರೊ ಒೆಂದ್   -ದ.ರಯ. ಬ  ೆಂದ್ ರ 

  ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಕನಯೇಟ್ಕದ ಕತ  -ಹಯ.ಮಯ.ನಯ. 

3. ಬೆಂಡವಯಳಗ್ಯರ ಕ ೊೆಂಡು ಮಯರುವ ಭಯಷಯ ಮಯದಾಮ - ವಸು ಮಳಲ್ಲ  

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಜಯಗತಿ ಕರಣ ಸೆಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ  ದಗಳು -ಡಯ. ಅಶ   ಕ್ ಕುಮಯರ್ ರೆಂಜ ರ  

 
ಘಟಕ-೨  
ಆರ್ಾಶ 

ಆರ್ಾಶವನತು ಕತರಿತಾದ ಚ್ಚಂತನೆಗಳನತು ಗದಯ-ಪದಯದ ಮೊಲಕ ಕಟಿಟರ್ೊೆಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್.ಎರ್  ವೆಂಕಟ್ೀೆಶ 
ಮೊತಿಾಯವರ ʼಎಷೆೊಟಂದತ ಮತಗಿಲತಗಳುʼ ಕವಿತೆಯ ಮೊಲಕ ಆರ್ಾಶದ ಅನಂತ ಶಕ್ತುಯನತು, ಬೆೊೀಳುವಾರರ ಕಥ-ೆ
ಆರ್ಾಶರ್ೆೆ ನೀಲ್ಲ ಪರದೆ,ರ್ೊೆಟತಟ ದಣಿಯದ ಔದಾಯಾ ತೆರದೆ ಮನಸತಾ, ಉನುತಿೀಕರಣವನತು ಪರಸತುತ ಪಡಿಸತತಾು, ಡಾ.ಬಾಲಹಳಿಳ 
ಆರ.ವಿಶವನಾಥ  ಅವರ ಲೆೀಖ್ನ, ʼಶ ನಯತೆಯ ಬೆನತುಹತಿುʼ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಆರ್ಾಶವು ನಮಮ ರ್ಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ 
ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ನೆಲೆಯನತು ಕಟಿಟರ್ೊೆಡತವುದರೆೊಂದಗೆ ಸಮಗರತೆಯನತು ಸಾರತತುದೆ. 
1.ಎಷ ೊಿೆಂದು ಮುಗಿಲುಗಳು - ಎಚ್.ಎಸ. ವ ೆಂಕಟ  ಶ ಮೊತಿೇ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಮುಗಿಲುಗಳು - ಎೆಂ.ವಿ. ಸಿ ತಯರಯಮಯಾ 

2.ಆಕಯಶ್ಕ ೆ ನಿ ಲ್ಲ ಪ್ರದ್  - ಬ ೊ ಳುವಯರು ಕುೆಂಞ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: - ಎಚ್.ಎಸ. ಮುಕಯುಯಕೆ ಅವರ ಕವಿತ  

3.ಶ್ ನ್ಾತ ಯ ಬ ನ್ುನ ಹ್ತಿು - ಡಯ. ಪಯಲಹ್ಳಿಳ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಯಥ್ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಅತಿ ಸೊಕ್ಷಮ ಜಗತುು - ನ್ಜಿ ಮ ಹಿಕಾತ, ಕನ್ನಡಕ ೆ ಎಸ, ದಿವಯಕರ್ 

 
ಘಟಕ-೩  
ತಾರತಣಯ 

ತಾರತಣಯ ಕತರಿತಾದ ಚಚೆಾಯನತು ರ್ಾಣಬಹತದಾಗಿದೆ. ತಾರತಣಯವು ಮನತಷ್ಯನ ಬದತಕ್ತನ ಅತಿೀ ಆಕಷ್ಾಕ ಜ್ಗತತು. 
ಆ ಜ್ಗತಿುನ ತಲಿಣಗಳು, ಆಮಿಷ್ಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದತದ, ವಯಕ್ತುತವ ರ್ಾಗತವಿರ್ಗೆೆ ತಳಹದ ಆಗಿರತತುದೆ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅಮರೆೀಶ 
ನತಗತಡೊೆೀಣಿಯವರ ಕಥ  ‘ರ್ಾಗೆಕೊಟ’,್ವಿೀರ್ಾ ಶಾಂತೆೀಶವರ ಅವರ ʼಗಂಡಸರತʼ, ಪತ.ತಿ.ನ ಅವರ ಗಿೀತನಾಟಕ ಗೆೊೀಕತಲ 
ನಗಾಮನದ ʼಎಲಿವಳಲೆಿವಳಲೆಿವಳುʼ ಪರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹತಡತಗಾಟಿರ್ ೆಮತತು ಜ್ವಾಬಾದರಿಗಳ ನಡತವಿನ ದವಂದವಗಳನತು, ಪಿರೀತಿ-
ಪರಣಯಗಳ ಸೆಳತೆದೆೊಂದಗಿನ ಹೆೊಸತನದ ಹತಡತರ್ಾಟವನತು, ತಿಳಿಯತವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತಯದ ಭಾಗಗಳು ನರೆವಾಗತತುವೆ. 
1.ಒೆಂದು ರ್ಚತರ - ಡಯ. ಅಮರ  ಶ್ ನ್ುಗುಡ ೊ ಣಿ 
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ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಅತ ು ಸ್ ೊಸ್ ಯರು - ಇರಯವತಿ ಕವ ೇ 

2.ಗೆಂಡಸರು - ಡಯ. ವಿ ಣಯಶಯೆಂತ  ಶ್ವರ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಏನ್ಮಾ ನಿ ಲು - ಚನ್ನವಿ ರ ಕಣವಿ 

3.ಗ್ ೊ ಕುಲ ನಿಗೇಮನ್ - ಪ್ು.ತಿ.ನ್ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ನ್ಮೊಾರ ಮಳ ಳ  ಮನ  ಸಿ ತ  - ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಜಯತ 

 
ಘಟಕ-೪  
ಸಂಕ್ತೀಣಾ 

ಸಂಕ್ತೀಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಿ ರ್ಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕ್ೀೆತರ ಬೆಳೆಯತತಿುದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲ ಿ ಅದರ ವಾಯಪಿು ಬಹಳ 
ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತತು. ಆದರ ೆಈಗ ಈ ಕ್ೀೆತರದಲ್ಲ ಿಬಹಳಷ್ತಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ ನಡೆದದತದ, ತಾಂತಿರಕ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಕನುಡದಲ್ಲಿ 
ರೊಪಿಸಬೀೆರ್ಾದ ಅಗತಯತೆಗಳನತು ತಿಳಿಸಿರೆ್ೊಡತವುದತ ಅನವಾಯಾವಾಗಿದೆ. ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ‘ಕತವೆಂಪತ ಕನುಡ ತಂತಾರಂಶರ್ೆೆ ತೆೀಜ್ಸಿವ 
ಬರೆದರತವ ಮತನತುಡಿ’ ಹಾಗೊ ಡಾ.ಎ.ಸತಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ‘ಕಂಪೊಯಟರ ನಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಬಳರ್ೆ’- ಲೆೀಖ್ನ ,ಗಣಕ ಕ್ೀೆತರದಲ್ಲಿ 
ಕನುಡವನತು ಪರಿರ್ಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸತವುದರೆ್ೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನತು ಸಜ್ತುಗೊೆಳಿಸತತುದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆಗ ೆ"ತಂತರಜ್ಞಾನ ಜ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಕನುಡದ ಮತನುಡೆ " ಎಂಬ ಲೆೀಖ್ನ ಗಣಕ ಕ್ೀೆತರರೆ್ೆ ನಮಮ ರ್ಲೆಸಗಳನತು ಸತಲಭಗೊೆಳಿಸತವುದಷೆಟೀ ಅಲಿ, ಹಲವು ಉದೊೆಯೀಗ 
ಅವರ್ಾಶಗಳನೊು ನೆಮಮದತರತ ತೆರೆದಡತತುದೆ. ಈ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಠಾದ ಸ್ಯಧ್ಾತ ಗಳನ್ುನ ಸಜುಿಗ್ ೊಳಿಸಲಯಗಿದ್ . 
1.ಭಯಷ -ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್: ಕಡಿಮೆಯಯಗ ಬ  ಕಯದ ಕೆಂದಕ -ಸುಧಿ ೆಂದರ ಹಯಲ ೊದ ಡ ಾ ರಿ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡ ಗರೆಂಥ್ ಸೆಂಪಯದನ್ ಶಯಸರ ಮತುು ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್ -ಬ  ಳೂರು ಸುದಶ್ೇನ್ 

2.ಫ್  ಸ್ಬುಕ್, ಟಿವಟ್ರ್ ಮತುು ಬಯಿಗುಗಳು:ಸಮಸ್ ಾ ಪ್ರಿಣಯಮ -ವಸುದ್  ೆಂದರ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಡಿಜಿಟ್ಲ ದುಶಿ್ಟ್ಕ ೆ ಮದುದ ಎಲಿ್ಲದ್ , ಎಲಿ್ಲದ್ ? -ನಯಗ್  ಶ ಹ ಗಡ  

3.ಕೆಂಪ್ೊಾಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕ  -ಡಯ.ಎ. ಸತಾನಯರಯಯಣ 

ಪ್ೊರಕಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಯಹಿತಿ ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್ ಕ್ಷ  ತರ ಬ ಳ ದ ಬಗ್  -ಜಿ.ಎಸ. ನ್ರಸಿೆಂಹ್ಮೊತಿೇ 

 
Semester ೨ 

Course Title:  ಬಿ. ಸಿ.ಎ.  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ಗಣಕ ಕನ್ೆಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
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Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ವಾಣಿಜ್ಯ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ತಂತರಜ್ಞಾನ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ದಾಂಪತಯ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ-೧  
ವಾಣಿಜ್ಯ 

ರ್ಾನವ ನಾಗರಿೀಕತೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆೀ ವಾಣಿಜ್ಯ. ವಸತು ವಿನಮಯ ಪದಧತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದತ, ಇಂದನ ತನಕ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರರ್ಾರವು ಅನೆೀಕ ಅವಸಾೆಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದತ ಬಂದದೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಠ್ಯಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆೀ ಸೆಮಿಸಟರ  ನ 
ಘಟಕ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪರಸಪರರಿಗ ೆಅನತಕೊಲವಾಗತವ, ಎಲಿರೊ ಬದತಕಲತ ಅವಶಯಕವಾದ ವಸತುಗಳನತು ರ್ೊೆಡತ-ರ್ೊೆಳುಳವಿರೆ್ಯ 
ಮೊಲಕ ಪಡದೆು ಬದತಕತ ನಡೆಸತತಿುದದ ರ್ಾಲಘಟಟವು ಇಂದತ ಸಮಸುವನೊು ವಾಣಿಜೆಯೀತರಗೊೆಳಿಸತವ ಮಟಟರ್ೆೆ ಬಂದತ ನಂತಿದೆ. 
ಈ ನಟಿಟಸಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಾ ನಂದಕತರ್ಾರ  ರವರ ʼದಕತೆʼ ಕವನ, ವಿವಿಧ ವಚನರ್ಾರರ ಆಯದ ವಚನಗಳು ( ಹಣ,ತೆರಿಗ,ೆಸತಂಕ) 
ವಾಯಪಾರಿೀ ಮನೊೆೀಭಾವವದ ಸಂಕ್ತೀಣಾತೆಯನತು ಚಚ್ಚಾಸಲಾಗತತುದೆ.  ʻಜಾಗತಿೀಕರಣ ಮತತು ಸಂಸೃತಿʼ ಎಂಬ ರಾಜೆೀಂದರ 
ಚನೆು ಅವರ ಲೆೀಖ್ನ, ರ್ೊೆಳುಳಬಾಕ ಸಂಸೃತಿ, ಸರಕ್ತೀಕರಣ-ಲಾಭ ಮನೊೆೀಭಾವ ಈ ಎಲಿವೂ ರ್ಾನವ ಕತಲವನತು 
ಸರಳತಯೆಿಂದ ಸಂಕ್ತೀಣಾತೆಯ ಕಡಗೆೆ ಅಲಪತೃಪಿುಯಿಂದ , ನರಂತರ ದಾಹದ ಕಡಗೆ ೆ ನೊಕ್ತ ಬಿಟಿಟವೆ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಪಠ್ಯಗಳನತು ಸಂಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
೧. ದಕತೆ-ಪರತಿಭಾ ನಂದಕತರ್ಾರ  
೨. ಆಯದ ವಚನಗಳು ವಿವಿಧ ವಚನರ್ಾರರತ(ದೆೀವರ ದಾಸಿಮಯಯ,ಬಸವಣಣ,ಆಯದಕ್ರೆ ಲಕೆಮಾ) 
೩. ಜಾಗತಿೀಕರಣ ಮತತು ಸಂಸೃತಿ-ರಾಜೆೀಂದರ ಚನೆು 
 
ಘಟಕ-೨  
ತಂತರಜ್ಞಾನ 

ತಂತರಜ್ಞಾನ ಹಿಂದನ ಸರಳವಾದ ಬದತಕತ ಸಂಕ್ತೀಣಾತೆಯ್ಕಡೆಗ ೆ ಸಾಗಿತತು. ಬದತಕನು ಸತಲಭಗೆೊಳಿಸಲತ 
ರೊಪಿಸಿರೆ್ೊಂಡ ತಂತರಜ್ಞಾನ ತಿರವಿಕರಮನಂತೆ ಬೆಳದೆತ ಮನತಷ್ಯನ ಮೊಲಭೊತ ಗತಣಗಳಾದ ಪಿರೀತಿ-ದಯ್ಕ-ಅಂತಃಕರಣ 
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ಮತಂತಾದವು ಹಿಂದ ೆಸರಿಯಿತತ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್.ೆವಿ ತಿರತಮಲೆೀಶ  ಅವರ ಲೆೀಖ್ನ-‘ಜ್ಞಾನ,ವಿಜ್ಞಾನ,ತಂತರಜ್ಞಾನ’,್ಕತವೆಂಪತ 
ಅವರ ‘ಯಂತರಷ್ಟ್ಾ’ ಕವನ ಮನತಷ್ಯತವ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞಾನವನತು ಸಮತೆೊೀಲನ ಮತತು ಕನುಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತತು 
ಆಧತನಕ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳನತು ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಬೆೊೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ 
೧. ಜ್ಞಾನ,ವಿಜ್ಞಾನ,ತಂತರಜ್ಞಾನ-ರೆ್.ವಿ.ತಿರತಮಲೆೀಶ  
೨. ಯಂತರಷ್ಟ್ಾ-ಕತವೆಂಪತ 
೩. ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತತು ಕನುಡ- ಡಾ.ರೆ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣ 
 
ಘಟಕ-೩  
ದಾಂಪತಯ 

ಅಧಾನಾರಿೀಶವರ ಪರಿಕಲಪನೆಯ ದಾಂಪತಯವನತು ಕತರಿತ ಪರಮರ್ಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಂಪತಯದ ಸಾರ್ಾಕತೆಗೆ  
ಪರಸಪರ ಗೌರವ, ರ್ಾಳಜಿ ಮತತು ಪಿರೀತಿಯ  ದಾಂಪತಯದ ಬತನಾದ. ಪರತಿೀ ದಾಂಪತಯದ ಯಶಸತಾ, ಸೆೊೀಲು ಸಾವಾರ್ಾಲ್ಲಕ 
ಸತಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಮಮ ಸರ್ಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಳಿರೆ್ಯ ದಾಂಪತಯವು ಅಧಿರ್ಾರ ಮತತು ಅಧಿೀನತಯೆ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಾ 
ನವಾಹಿಸತವುದನತು ರತಾುಕರವಣಿಾಯ ಭರತೆೀಶ ವೆೈಭವದ ಒಂದತ ಆಯದಭಾಗ,ಮಿತರ ವ ೆಂಕಟಯರಜ ಅವರ ‘ಒೆಂದು ಒಸಗ್  
ಒಯುಾವುದಿತುು’್ಕಥ  ಹಾಗೊ ರ್ೆ.ಎರ್.ನ ಅವರ ‘ಮೈಸೊರತ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ಯ ಕುರಿತಯದ ಲ  ಖನ್ದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತಯದ ಅನನಯತೆಯನತು 
ತಿಳಿಸಿರೆ್ೊಡತತುದೆ. 
೧. ಭರತೆೀಶ ವೆೈಭವ(ಆಯದ ಭಾಗ) ರತಾುಕರವಣಿಾ 
೨. ಮೈಸೊರತ ಮಲ್ಲಿಗೆ-ರೆ್.ಎರ್.ನರಸಿಂಹ ಸಾವಮಿ(ಕುರಿತ  ಲ  ಖನ್) 
೩. ಒಂದತ ಒಸಗೆ ಒಯತಯವುದತತು- ಮಿತಾರವೆಂಕಟ್ಾರಜ  
 
ಘಟಕ-೪  
ಸಂಕ್ತೀಣಾ 

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಕ(ಕಂಪೊಯಟರ) ಒಂದತ ಪರತಿಸಪಂದನಾತಮಕವಾದ ವಿದತಯನಾಮನ ಯಂತರ . ರ್ಾನವನ ದನನತಯದ 
ಬಹತತೆೀಕ ರ್ಲೆಸರ್ಾಯಾಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿರತವ ಈ ಗಣಕ ಯಂತರಗಳು ಭಾಷೆಯನತು ಬಳಸಿ ಬಳರ್ದೆಾರನ ಜೆೊತೆ 
ಸಂವಾದವನತು ನಡೆಸತತುದೆ. ಭಾಷೆಯ ಆಯಾಮರ್ೆೆ ತಾಂತಿರಕತೆಯ ಬಳರ್ಯೆಿಂದ ಇಂದತ ಸಂವಹನ ಅತಯಂತ ಸತಲಭವಾಗಿದೆ. 
ಈ ದಕ್ತೆನಲ್ಲಿ ಸತದೀಂದರ ಹಾಲೆೊದಡೆಾೀರಿಯವರ ‘ಭಾಷೆ-ತಂತರಜ್ಞಾನ- ಕಡಿಮಯಾಗ ಬೆೀರ್ಾದ ಕಂದಕ’ ಲೆೀಖ್ನ, ವಸತದೆೀಂದರ 
ಅವರ ‘ಫ್ೆೀರ್ ಬತಕ , ಟಿವಟರ  ಮತತು ಬಾಿಗತಗಳು- ಸಮಸಯೆ ಮತತು ಪರಿರ್ಾಮ’ ಎಂಬ ವಿಷ್ಯ ಮತತು ಅವಿನಾಶ .ಬಿ ಅವರ-
‘್ ಅಂತಜಾಾಲದಲಿ್ಲ ಕನುಡ ಬಳಸಿ ಬೆಳಸಿ ಉಳಿಸೊೆೀಣ’ ಲೆೀಖ್ನವು ಕನುಡ ಅಂತಜಾಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಣಗಳು, ಕನುಡ 
ತಂತಾರಂಶಗಳು, ಕನುಡ ವಿಕ್ತಪಡಿಯಾ ಮತಂತಾದ ಪರಿಭಾಷೆಯನತು ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಲಕ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ಪರಿಚಯಿಸತತಿುದೆದೀವೆ. 
೧. ಭಾಷೆ-ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮಯಾಗ ಬೆೀರ್ಾದ ಕಂದಕ 
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       -ಸತಧಿೀಂದರ ಹಾಲೆೊದಡೆಾೀರಿ 
೨. ಫ್ೆೀರ್  ಬತಕ , ಟಿವಟರ  ಮತತು ಬಾಿಗತಗಳು: ಸಮಸ್ ಾ ಪ್ರಿಣಯಮ-ವಸುದ್  ೆಂದರ 
3. ಅೆಂತರ್ ಜಯಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ,ಬ ಳ ಸಿ,ಉಳಿಸ್ ೊ ಣ -ಅವಿನಯಶ .ಬಿ 
 
೬. ಬಿ.ಎಸಿಾ (ಫ್ಾಯಡ ). - ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ವಿನಯಾಸ ಕನ್ನಡ 
B.Sc (FAD) Degree/ Honours Degree Programme in Fashion and 
Apparel Design 
Semester 1 

Course Title: ಬಿ.ಎಸಿಾ( ಫ್ಾಯಡ ). - ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ : ವಿನಯಾಸ ಕನ್ನಡ 

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಡಯ.ಶ್ವರಯಜ. ಬಿ.ಇ, ಪ ೊರ. ಮರಿಸ್ಯವಮಿ. ಎನ್್ 

ಪ ೊರ.ಭಯಗಾವತಿ. ಬಿ, ಡಯ.ಎಲ್.ಸಿ.ರಯಜು                                                                    
Semester 1 

Course Title:   ಬಿ.ಎಸಿಾ( ಫ್ಾಯಡ ). - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ವಿನ್ಾಾಸ ಕನ್ೆಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ ಚ್ಚಂತನೆ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸೌಂದಯಾ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಒಲತಮ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ -1 
ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚಂತನೆ: 
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ಕನುಡ ನಾಡತ ರೊಪತಗೊೆಂಡದದರಿಂದ ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಶಿರೀಮಂತಿರ್ೆ, ವೆೈಶಿಷ್ಟಯತೆ, ಅದರ ಲೊೆೀಕದೃಷ್ಟ್ಟ, ಕಲಾ 
ಪರರ್ಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮೃದಧತೆ, ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಸಾರ್ಾಜಿಕ ಚ್ಚಂತನೆಗಳ ಸೆೊವೀಪಜ್ಞತೆ, ಅದರ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ ಸೌಂದಯಾ, ವಿವಿಧ 
ಕ್ೀೆತರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಧಕರತ, ಮಹತವದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಾರತ ಮತತು ವಿಶವರೆ್ೆ ಕನುಡದ ರ್ೊೆಡತಗೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಲೆವನತು 
ಆಯತದ ಪಠ್ಯವನತು ರೊಪಿಸಬೀೆಕತ. 

1. ಕನ್ನಡ ಭಯಷ  ಮತುು ಸವಯಲು -ಡಯ. ಹ್ೆಂಪ್ನಯ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಕನ್ನಡಯೆಂಬ ಯ ಹಿರಿಮೆ  - ಬ ನ್ಗಲ ರಯಮರಯವ 

2. ಬ ೆಂಕ್ರ ಬಿದಿದದ್  ಮನ ಗ್   -ಕಯಯಾರ ಕ್ರಞಞಣಣ ರ ೈ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಕನ್ನಡ ನಯಡು, ನ್ುಡಿ, ಗಡಿ, ಜಲ ಭಯಷ  -ಡಯ. ಗಿ ತಯ ನಯಗಭೊಷಣ 

3. ಮೆೈಸೊರು-ಚಯಮರಯಜನ್ಗರ ಸಿ ಮೆಯ ಭಯಷ ಯ ಸ್ ೊಗಡು  -ಡಯ. ಪ್ಪ.ಕ . ರಯಜಶ  ಖರ್ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಹ ಸರಯಯಿತು ಕನಯೇಟ್ಕ  -ಡಯ. ಚನ್ನವಿ ರ ಕಣವಿ 

 
ಘಟಕ-2 
ಸೌಂದಯಾ: 

ಸೌಂದಯಾ ಎನತುವುದತ ಮನತಷ್ಯ ಕಲಪನೆಯೊ ಹೌದತ, ಪರಕೃತಿಯ ರ್ಾಲಾತಿೀತ ವಾಸುವವೂ ಹೌದತ.ಸೌಂದಯಾವು 
ವಸತವಿನಲ್ಲಿದೆಯೀ? ನೆೊೀಡತವ ಕಣಿಣನಲ್ಲಿದೆಯೀ ಎನತುವುದತ ಬಿೀಜ್ ವೃಕ್ಷ ನಾಯಯದಷ್ತಟ ಆದಮವಾದತದತ. ಸೌಂದಯಾ 
ಮಿೀರ್ಾಂಸೆಯನೊು ರ್ಾನವ ನಾಗರಿಕತ ೆ ಬಲತ ಶರದೆಧಯಿಂದ. ಪಿರೀತಿಯಿ೦ದ ಕಟಿಟದೆ. ಮನಸಿಾನ ಸೌಂದಯಾಕೊೆ ವಸತು 
ಸೌಂದಯಾಕೊೆ ಇರತವ ಸಂಬಂಧವನತು ಹೆೀಳುವ ಪಠ್ಯಗಳನತು ಆರಿಸಬಹತದತ. ದೆೈಹಿಕವಾದ ಸೌಂದಯಾ ರ್ಾದರಿಗಳಿಂದ 
ಹಿಡಿದತ ಪಾರಕೃತಿಕ ಸೌಂದಯಾದ ತನಕ, ವಾಸತುಶಿಲಿದ ಸೌಂದಯಾದಂದ ಹಿಡಿದತ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಸೌಂದಯಾದ 
ತನಕ, ಸಾಹಿತಯಕ ಪಠ್ಯಗಳ ಸೌಂದಯಾ ಮಿೀರ್ಾಂಸೆಯ ತನಕ ಪಠ್ಯಗಳನತು ಆರಿಸಬಹತದತ. ಸೌಂದಯಾಾಭಿರತಚ್ಚ 
ಎಂದರೀೆನತ ಎನತುವುದರ ಬಗೆೆಯೊಪಠ್ಯಗಳನತು ಆರಿಸಬಹತದತ. ಸೌಂದಯಾದ ಅತಿ ಮೊೀಹವು ವಯಸನವೂ ಆಗಬಹತದತ 
ಎನತುವುದನೊು ಅವಶಯವಾಗಿ ಗಮನಸಬಹತದತ. ಸೌಂದಯಾ ಪರಜ್ಞ ೆ ಹೆಣಿಣನ ದೌಬಾಲಯ ಎನತುವ ಮಿಥಯೆಯ ಬಗೆಗೊ 
ಚಚ್ಚಾಸಬಹತದತ. ಅದನತು ಒಂದತ ವಿಶೆೀಷ್ ಸಂವೆೀದನೆಯಾಗಿ ನೆೊೀಡತವ ಸಾಧಯತೆಯೊ ಇದೆ. 
1. ಹಿ ರ ಯ ಹ್ೊವು - ಕುವ ೆಂಪ್ು 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಹ್ಕ್ರೆಗೊಡುಗಳ ನಿಗೊಢ್ ಜಗತುು -ಕೃಪಯಕರ ಸ್  ನಯನಿ 

2. ಗ್ ೊ ವಿನ್ ಬಯಳು -ಎಸ.ಜಿ.ನ್ರಸಿೆಂಹಯಚಯರ್ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ರ್ಚಟ ಿ ಮತುು ಹ್ೊವಿನ್ ಹ್ುಡುಗಿ-ಜಿ.ವಿ. ಆನ್ೆಂದಮೊತಿೇ 
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3. ಸ್ೌೆಂದಯೇವ  ಕ  ಸುೆಂದರ -ಕ .ಎನ್. ಗಣ  ಶ್ಯಾ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ತಿಳಿಮುಗಿಲ ತ ೊಟಿಲಿಲ್ಲ -ಎಸ.ವಿ.ಪ್ರಮೆ ಶ್ವರ ಭಟ 

 
ಘಟಕ-3 
ಒಲತಮ: 
ಒಲತಮ, ಒಲವು ಎನತುವ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯಕುವಾಗತವುದತ ಪಿರೀತಿ, ಅಂತಃಕರಣ, ಬಾಂಧವಯ, ಗೌರವ ಎಲಿವು ಬೆರೆತ 
ಮನಃಸಿೆತಿ. 
ಕ್ಷಣವಂದರಲ್ಲಿ ಪಿರೀತಿ ಹತಟಿಟೀತತ, ಆದರ ೆ ಒಲತಮಯತ ರ್ಾಲದ ಕತಲತಮಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದತ ಹದವಾಗತವ ಸಿೆತಿ. ನಂಬಿರ್ೆ- 
ಅಪನಂಬಿರ್ಗೆಳ, ಬೆೀಕತ -ಬೆೀಡಗಳ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಘಟಟಗಳನತು ದಾಟಿದಾಗ ಸಿಗತವ ಅಮೃತವೆ ಒಲತಮ ಎನುಬಹತದತ. ಇದತ 
ಗಂಡತ-ಹೆಣಿಣನ, ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧರೆ್ೆ ರ್ಾತರ ಸಿೀಮಿತವಲಿ. ತಾಯಿ-ಮಗತ, ತಂದೆ-ಮಕೆಳು, ಅಕೆ-ತಂಗಿ, ಅಣಣ-
ತಮಮ ಸೆುೀಹಿತರತ-ಹಿೀಗೆ ಎಲಾಿ ರ್ಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೊ ಅನವಯವಾಗತತುದೆ. ಸಂಬಂಧವು ಅರಳಿ ಪರಿಮಳ ಸೊಸತವ 
ಅಂತಿಮ ಘಟಟವನತು ಒಲತಮ ಎಂದತ ಗತರತತಿಸಬಹತದತ. ಸಾಹಿತಯದ ಹಲವು ಪರಕರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವಯಕುವಾಗಿರತವ ಒಲತಮಯ 
ವಿವಿಧ ಬಣಣಗಳನತು ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜಿಸಬಹತದತ. 
1. ಸುಕೌಶ್ಳಸ್ಯವಮಿಯ ಕಥ ಮ -ಶ್ವಕ ೊ ಟಯಾಚರ್ಾ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಪ್ಪರ ತಿ ಇಲಿದ ಮೆ ಲ  -ಜಿ.ಎಸ. ಶ್ವರುದರಪ್ಪ 

2. ಜನ್ಪ್ದ ತಿರಪ್ದಿಗಳು-ಜನ್ಪ್ದ ಸ್ಯಹಿತಾ 

ಪ್ೊರಕ  

3. ಶ್ೃೆಂಗ್ಯರ ಒಲುಮೆ -ಡಯ.ಕ .ಶ್ವರಯಮ ಕಯರೆಂತ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಕ .ಎಸ.ನ್ರಸಿೆಂಹ್ಸ್ಯವಮಿ ಪ್ದಾ ? 

ಘಟಕ-4 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ: 

ಅಲಂರ್ಾರ ಮತತು ಸೌಂದಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಚನೆಾುಗಿ ರ್ಾಣತವ ಗತಣ ಪರತಿಯಂದತ ಜಿೀವಿಯಲೊಿ 
ನಸಗಾದತುವಾಗಿ ಹತದತಗಿರತತುದೆ. ಬದತಕನತು ಪರತಿ ಹಂತದಲೊಿ ಅನತಭವಿಸತವ ಹಾಗೊ ತೆೊೀರಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವ ವಿನಾಯಸವನತು 
ಅವರವರೀೆ ರೊಪಿಸಿರೆ್ೊಳಳಬೆೀಕತ. ಬದತಕತ ಒಂದತ ಕಲ.ೆ ಈ ಕಲಯೆನತು ವಿಭಿನುವಾಗಿಸತವ ವಿನಾಯಸಶೆೈಲ್ಲ ಅತಯಗತಯ. ಉಡತಪತ, 
ಆಭರಣ, ರ್ೀೆಶಶೆೈಲ್ಲ ಮತಂತಾದವುಗಳನತು ಕತರಿತಂತೆ ಅಭಿರತಚ್ಚಯನತು ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯದ ನರೆವಿನಂದ ಬೆಳಸೆತವುದತ.  
1. ಕೌದಿ ಬಹ್ುತವದ ಸೆಂಕ  ತ ಪ್ಪರಯದಶ್ೇನಿ ಶ್ಟ್ಿರ್ 
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ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಹ ೊಲ್ಲದಳ ನ್ನಮಾನ ೊೆಂದು ಕೌದಿ-ವ ೈಶಯಲ್ಲ ಮಧ್ುವನ್ 

2. ಬುಡಕಟ್ುಿ ಜನಯೆಂಗದ ವಸ್ಯರಭರಣಗಳು -ಅನ್ುರಯಧಯ ಕಯಮತ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾವಿಜಯನ್ಗರ ಕನ್ನಡತಿಯರ ಸಿ ರ -ಡಯ. ಜ ೊ ತಿನ ಕಯಮತ 

3. ರ್ಚತಯುರದ ಗ್ೌರಮಾ-ಒೆಂದು ಕ್ರರುಪ್ರಿಚಯ -ಕ .ಹ ಚ್. ಶ್ವಕುಮಯರ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ ಜಯನ್ಪ್ದ ಸಿರಿಯಜಿಿ -ತಿರು ಶ್ರ ಧ್ರ  

 
ಪರಾಮಶಾನ ಪಠ್ಯಗಳು: 

1. ಬಾಹಯ ಅಲಂರ್ಾರರೆ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತಯದ ಭಾಗಗಳನತು ಬೆೊೀಧಿಸತವುದತ. 

Semester 2 

Course Title:  ಬಿ. ಎಸಿಿ (ಫ್ಾಾಡ) - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಪರಿಸರ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಅಂತಃಕರಣ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ -1 
ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ: 

ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಜ್ಗತಿುನ ಮೊಲ ನದೆೀಾಶಕ ತತವವಾಗಿ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ರೊಪತಗೊೆಂಡಿರತವ ಇಂದನ ದನರ್ಾನದಲ್ಲಿ 
ಮನತಷ್ಯನನತು ಭೆೊೀಗಿಯನಾುಗಿ ರೊಪಿಸತತಿುದೆ. ಭೆೊೀಗ ತತವವು ಹತಸಿತನದ ಪರಾರ್ಾಷೆಠಗೆ ತಲತಪತತಿುದೆ. ವಸತು ವಿನಮಯ 
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ರೊಪದಲ್ಲಿದದ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ, ಮನತಷ್ಯನ ಜಿೀವನರ್ೆೆ ಸಹಕರಿಸತತಿುದದ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ಇಂದತ ಆರ್ಥಾಕ ನೀತಿಗಳ ರ್ಾರಣದಂದಾಗಿ 
ಮನತಷ್ಯನಗೆ "ರ್ಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತತಿುದೆ. ಹಣಗಳಿರೆ್ ಮತತು ಲಾಭಗಳಿರ್ಯೆ್ಕೀ "ಪಧಾನ ಉದೆದೀಶವಾಗಿರತವ ಇಂದನ 
ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ನೀತಿ ಮನತಷ್ಯತವರೆ್ೆ ವಿರತದಧವಾದ ದಕ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತತಿುದೆ. ಮನತಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನತು ಈ "ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ' ನೀತಿ 
ಪರಭಾವಿಸತತಿುರತವ ಸಂಗತಿಯನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸತವುದತ. ಆರ್ಥಾಕ ನೀತಿಗಳು ಮತತು ರ್ಾನವ ಸರ್ಾಜ್ದ ನಡತವಿನ 
ಸಂಬಂಧಗಳು-ಸೌಕಷ್ಟಗಳನತು ತಿಳಿಸತವುದತ. ಕೃಷ್ಟ್ ಮತತು ರ್ಾರತಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಬಂಧ/ಕೃಷ್ಟ್ ಬೆಳಗೆಳು/ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳಗೆಳು 
ವಾಣಿಜಿಯೀಕರಣವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೀಲೆ ಬಿೀರತತಿುರತವ ಪರಭಾವ, ವೃತಿು ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತತು ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟಯ ಪರಿರ್ಾಮಗಳನತು 
ತಿಳಿಸತವುದತ. 
 
೧. ಪ್ರತಿಭಯ ನ್ೆಂದಕುಮಯರ್್ ಅವರ ಒೆಂದು ಕವಿತ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ಗಿರಣಿಯ ವಿಸ್ಯುರ ನ ೊ ಡಮಾ- ಶ್ರಿ ಫರು 
೨. ಖ್ಯದಿ ಮತುು ಗ್ಯರಮ ದ್ ೊಾ ಗ 
ಪ್ೊರಕ- ಯೆಂತರಗಳನ್ುನ ಕಳಚ ೊ ಣ 
೩. ರ  ಷ ಾ ಮತುು ನಯನ್ು- ವ ೈ.ಕ .ರಯಮಯಾ 
ಘಟಕ-2 
ಪರಿಸರ: 

ಪಾರಕೃತಿಕವಾದ ಪರಿಸರದಂತೆಯ್ಕೀ ಹಲವು ಪರಿಸರಗಳ ನಡತವ ೆನಾವು ಬದತಕತತಿುದೆದೀವೆ. ಪಾರಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ ತಾನಾಗೆೀ 
ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಾದದಾದದರ ೆಸಾಂಸೃತಿಕ, ಸಾರ್ಾಜಿಕ, ನೆೈತಿಕ ಹಾಗೊ ಧಾಮಿಾಕ ಪರಿಸರಗಳು ಮನತಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಾಗಿವೆ. ಈ ರ್ಾನವ 
ನಮಿಾತ ಪರಿಸರವು ವಯಕ್ತುಯ ಹಾಗೊ ಸಮತದಾಯದ ಬದತಕನತು ಆಳವಾಗಿ ಪರಭಾವಿಸತವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ ೆನಾವು 
ಅಪಾರ ಎಚರಿಿರೆ್ಯಿಂದರಬೆೀಕತ. ಸವಾಜ್ನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೆೊೀಟವಾಗತವಂತಹ ಪರಿಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ನಮಮ ಗತರಿಯಾಗಬೆೀಕತ. 
ಇದತ ಕಷ್ಟದತದ. ಭಾರತದಂತಹ '"ಬಹತತು'ಗಳ ರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಸವಾಲತಗಳು ನಮಗೆ ಎದತರಾಗತತುವೆ. ಈ ಸವಾಲತಗಳನತು 
ವಸತುನಷ್ಠವಾಗಿ ಮತಖಾಮತಖಿಯಾಗತವಂತಹ ಪಠ್ಯಗಳನತು ರೊಪಿಸಿದರ ೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಲೆೊೀಕಜ್ಞಾನ ಹೆಚತತಿುದೆ. ಭಿನು 
ಪಾತಳಿಗಳು ಭಾರತಿೀಯ ಪರಿಸರದ ಮೊಲ ಲಕ್ಷಣ. ಜಾತಿ, ವಗಾ, ಲ್ಲಂಗ ಹಿೀಗೆ ಎಲಿದರಲ್ಲಿಯೊ ಇರತವ ಅಸಮತೆಯನತು 
ಹಾಗೊ ಅದನತು ಮಿೀರಲತ ನಡೆಸತತಿುರತವ ಪರಯತುಗಳನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟರ್ೊೆಳಳಬಹತದತ. 
೧. ತ  ಜಸಿವಯವರ ಒೆಂದು ಕಥ  (ಪ್ರಿಸರದ ಕಥ ) 
ಪ್ೊರಕ- ಕಯಡು ಕಯದೆಂಬರಿಯ ಆಯದಭಯಗ 
೨. ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ.ಸ್ಯವಮಿಯವರ ಒೆಂದು ಲ  ಖನ್ 
ಪ್ೊರಕ: ರ್ಚಗರಿಗೆಂಗಳ ಚ ಲುವಿ  
೩. ಜನ್ಪ್ದ ತಿರಪ್ದಿಗಳು 
ಪ್ೊರಕ- ಖ್ಯೆಂಡವವನ್ ದಹ್ನ್ 
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ಘಟಕ-3 
ಅಂತಃಕರಣ: 

ಮನತಷ್ಯರನತು ರ್ಾನವ ಜಿೀವಿಯನಾುಗಿಸತವ ಪಾರಣವಾಯತವೆಂದರ ೆ ಅಂತಃಕರಣವೆೀ ಆಗಿದೆ. ರ್ಾನವ 
ದಯಾಮೃತವೆಂದೊ ಇದನತುಕರೆಯಬಹತದತ. ಸಹಜಿೀವಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಕಟಟರೆ್ೊಳಳಬೆೀರ್ಾದ ಜಿೀವರ್ೊೆರಳ ಸಂಬಂಧ. ಕಷ್ಟ 
ಸತಖ್ಗಳನತು, ಏಳುಬಿೀಳುಗಳನತು, ಭಾವಾತಿರೆೀಕಗಳನತು, ನಂಬಿರ್,ೆ ಅಪನಂಬಿರ್ಗೆಳನತು, ಪೊವಾಗರಹಗಳನತು, ಬಿಕೆಟತಟಗಳನತು. 
ಅನೊಹಯ ಸವಾಲತಗಳನತು ಎದತರಿಸಲತ ಮೊಲಭೊತವಾಗಿ ಬೆೀರ್ಾಗಿರತವುದೀೆ ಅಂತಃಕರಣ. ಇದನತು ಹೃದಯದ ಕಣತಣ 
ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗತತುದೆ. ಸಹಜಿೀವಿಗಳನತು ಕತರಿತಂತೆ ಇರಬೆೀರ್ಾದ ಸಹೃದಯತೆಯನತು ಅಂತಃಕರಣವು ಎತಿು ಹಿಡಿಯತತುದೆ. 
ಇನೊು ಮತಂದತವರದೆತ 'ಸಕಲ ಜಿೀವಾತಮರಿಗೆ ಲೆೀಸನೀೆ” ಬಯಸತವುದನೆುೀ ನಾವು ಅಂತಃಕರಣ ಎಂದತ ಕರೆಯಬಹತದತ. 
ರ್ಾನವ ಸಹಜ್ ದೌಬಾಲಯಗಳಾದ ಮತುರ, ದೆವೀಷ್, ರ್ೊೆೀಪ, ನೀಚತನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನತು ಮಿೀರಿರ್ೊೆಳುಳವ ಶಕ್ತುಯನತು 
ಇದತ ರ್ೊೆಡತತುದೆ. ವಾಣಿಜಿಯೀಕರಣದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯತತಿುವ ೆಎಂದತ ಭಾಸವಾಗತತಿುರತವ 
ಪರಸತುತ ಸನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಂತಹ ಅಪಪಟ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯವನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಮನವರಿರೆ್ 
ರ್ಾಡಿಸಿರೆ್ೊಡಬೀೆರ್ಾದ ತತತತಾ ಅಗತಯವಿದೆ. 
೧. ಸುಧಯಮೊತಿೇಯವರ ಒೆಂದು ಲ  ಖನ್ 
ಪ್ೊರಕ: ಮ ಕ್ಷವ ಹ್ುಡುಕುತಯು ಪ್ಪರ ತಿಯ ಬೆಂಧ್ನ್ದಲ್ಲ- ಪ್ಪ.ಲೆಂಕ  ಶ 
೨. ಮದಲ್ಲೆಂಗನ್ ಕಣಿವ - ಮಯಸಿು (ಕಥ್ನ್ ಕವನ್) 
ಪ್ೊರಕ: ರ ೈಲು ನಿಲಯದಣದಲ್ಲ- ಕ .ಎಸ.ನ್ 
೩. ಅೆಂಬ  ಡೆರ್್ ಕಣಿಣ ರಿಟ್ಿ ಕ್ಷಣಗಳು- ಮಲುೆೆಂಡಿ ಮಹ್ದ್  ವ ಸ್ಯವಮಿ ಆಯದ ಲ  ಖನ್  
ಪ್ೊರಕ: ಸೊಫಿ ಕಥ ಗಳು 
ಘಟಕ-4 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ: 

ಅಲಂರ್ಾರ ಮತತು ಸೌಂದಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಚನೆಾುಗಿ ರ್ಾಣತವ ಗತಣ ಪರತಿಯಂದತ ಜಿೀವಿಯಲೊಿ 
ನಸಗಾದತುವಾಗಿಹತದತಗಿರತತುದೆ. ಬದತಕನತು ಪರತಿ ಹಂತದಲೊಿ ಅನತಭವಿಸತವ ಹಾಗೊ ತೆೊೀರಿಸಿರೆ್ೊಳುಳವ ವಿನಾಯಸವನತು 
ಅವರವರೀೆರೊಪಿಸಿರ್ೊೆಳಳಬೆೀಕತ. ಬದತಕತ ಒಂದತ ಕಲ.ೆ ಈ ಕಲೆಯನತು ವಿಭಿನುವಾಗಿಸತವ ಎನಾಯಸಶೆೈಲ್ಲ ಅತಯಗತಯ. ಉಡತಪತ, 
ಆಭರಣ, ರ್ೀೆಶಶೆೈಲ್ಲ ಮತಂತಾದವುಗಳನತು ಕತರಿತಂತೆ ಅಭಿರತಚ್ಚಯನತು ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯದ ನರೆವಿನಂದ ಬೆಳಸೆತವುದತ. 
೧. ತೆಂಜಯವೂರು: ಕಲಯವಿನಯಾಸ 
೨. ಕ ೈಗ್ಯರಿಕ  ಮತುು ಗುಣಮಟ್ಿ- ಪ ೊರ.ಪ್ುರುಷ ೊ ತುಮ 
೩. ಭಯರತದ ಸ್ಯೆಂಪ್ರದ್ಯಯಿಕ ಕಸೊತಿ ಕಲ - ಡಯ.ಶ ೈಲಜಯ ನಯಯಕ್ 
 
ಪ್ರಯಮಶ್ೇನ್: 



54 
 

1. ಕಚೆೀರಿ ರ್ೆೈಪಿಡಿ-ಕನುಡ ಮತತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖೆ. 
2. ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕನುಡ-ಸಿ. ಆರ  ಪಾರ್ಾಸಾರರ್ಥ. 
3. ವಾಯವಹಾರಿಕ ಕನುಡ- ಅಬತದಲ  ಬಶಿೀರ  
4. ಆಡಳಿತ ಕನುಡ-ಕನುಡ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಹಂಪಿ. 
ಈ ತರಹದ ಇನುತರ ಪಠ್ಯಗಳು. 
 
೭. ಬಿಎಸಿಿ- ಒಳಾಂಗಣ ವಿನಾಯ ಸ ಮತು ತ ಅಲಂಕಾರ (IDD) 

B.Sc (ID&D) Degree/ Honours Degree Programme in Interior Design 
& Decoration 

Semester 1 

Course Title: ಬಿಎಸಿಿ- ಒಳಯೆಂಗಣ ವಿನಯಾಸ ಮತುು ಅಲೆಂಕಯರ (IDD) 

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಪ ೊರ.ರ್ಚಕೆರಯಜು. ಎಸ.ಎನ್್, ಡಯ.ಪ್ಪರಯದಶ್ೇನಿ. ಎೆಂ,  

ಪ ೊರ. ಭ ೊ ಜ  ಗ್ೌಡ. ಕ , ಪ ೊರ. ಅಮರ್್ನಯಥ್ 

Course Title:   ಬಿಎಸಿಿ- ಒಳಯೆಂಗಣ ವಿನಯಾಸ ಮತುು ಅಲೆಂಕಯರ (IDD) 
 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚಂತನೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸ್ೌೆಂದಯೇ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಒಲುಮೆ    ೧೩/೧೪ 
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ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ     ೧೩/೧೪ 
 

ಘಟಕ -೧ 
ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚಂತನೆ: 

ಕನ್ನಡ ನಯಡು ರೊಪ್ುಗ್ ೊೆಂಡದದರಿೆಂದ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿ ಅದರ ಶ್ರ ಮೆಂತಿಕ , ವ ೈಶ್ಷಿುತ , ಅದರ ಲ ೊ ಕದೃರ್ಷಿ, ಕಲಯ 
ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಮೃದಧತ , ರಯಜಕ್ರ ಯ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳ ಸ್ ೊಿ ಪ್ಜಾತ . ಅದರ ಭೌಗ್ ೊ ಳಿಕ ಸ್ೌೆಂದಯೇ, ವಿವಿಧ್ 
ಕ್ಷ  ತರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಯಧ್ಕರು, ಮಹ್ತವದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಯರತ ಮತುು ವಿಶ್ವಕ ೆ ಕನ್ನಡದ ಕ ೊಡುಗ್ ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವನ್ುನ 
ಆಯುದ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್  

೧. ಕನಯೇಟ್ಕ ಪ್ರೆಂಪ್ರ - ಟಿ.ವಿ.ವಿ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ಕನ್ನಡದ ದ್ಯಸಯಾ ಶಯೆಂತಕವಿ 

೨. ಕನ್ನಡ ತಯಯಿಗ್  ನ್ುಡಿನ್ಮನ್- ಚೆಂದರಶ  ಖರ ಕೆಂಬಯರ 

ಪ್ೊರಕ- ಕನ್ನಡಕ ೊೆೆಂದು ಹ ೊಸ ಚಳುವಳಿ- ಎೆಂ.ಗ್ ೊ ಪಯಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ 

೩. ಕೆಂನ್ುನಡಿಯ ಜಿ ವಯಳ- ಶ್ೆಂಬಯ ಜ ೊ ಶ್ 

ಪ್ೊರಕ- ಹ್ುತುರಿ ಹಯಡು- ಎೆಂ.ಗ್ ೊ ವಿೆಂದ ಪ ೈ 

 

ಘಟ್ಕ - ೨ 
ಸ್ೌೆಂದಯೇ: 

ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಎನ್ುನವುದು ಮನ್ುಷಾನ್ ಕಲಪನ ಯೊ ಹೌದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಯಲಯತಿ ತ ವಯಸುವವೂ ಹೌದು. 
ಸ್ೌೆಂದಯೇವು ವಸುುವಿನ್ಲ್ಲಿದ್ ಯೊ  ನ ೊ ಡುವ ಕಣಿಣನ್ಲ್ಲಿದ್ ಯೊ  ಎನ್ುನವುದು ಬಿ ಜ ವೃಕ್ಷ ನಯಾಯದಷುಿ ಆದಿಮವಯದುದು. 
ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯನ್ೊನ ಮಯನ್ವ ನಯಗರಿಕತ  ಬಲು ಶ್ರದ್ ಧಯಿೆಂದ, ಪ್ಪರ ತಿಯಿೆಂದ ಕಟಿಿದ್ . ಮನ್ಸಿಿನ್ ಸ್ೌೆಂದಯೇಕೊೆ 
ವಸುು ಸ್ೌೆಂದಯೇಕೊೆ ಇರುವ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನ್ುನ ಹ  ಳುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬಹ್ುದು. ದ್ ೈಹಿಕವಯದ ಸ್ೌೆಂದಯೇ 
ಮಯದರಿಗಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಪಯರಕೃತಿಕ ಸ್ೌೆಂದಯೇದ ತನ್ಕ, ವಯಸುುಶ್ಲಪದ ಸ್ೌೆಂದಯೇದಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಮನ ಯ ಒಳಯ೦ಗಣದ 
ಸ್ೌೆಂದಯೇದ ತನ್ಕ, ಸ್ಯಹಿತಾಕ ಪ್ಠಾಗಳ ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯ ತನ್ಕ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬಹ್ುದು. 
ಸ್ೌೆಂದಯಯೇಭಿರುರ್ಚ ಎೆಂದರ  ನ್ು ಎನ್ುನವುದರ ಬಗ್ ೆಯೊಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬಹ್ುದು. ಸ್ೌೆಂದಯೇದ ಅತಿ ಮ ಹ್ವು 
ವಾಸನ್ವೂ ಆಗಬಹ್ುದು ಎನ್ುನವುದನ್ೊನ ಅವಶ್ಾವಯಗಿ ಗಮನಿಸಬಹ್ುದು. ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಪ್ರಜ್ಞ  ಹ ಣಿಣನ್ ದ್ೌಬೇಲಾ ಎನ್ುನವ 
ಮಿಥ ೆಯ ಬಗ್ ಗೊ ಚರ್ಚೇಸಬಹ್ುದು. ಅದನ್ುನ ಒೆಂದು ವಿಶ  ಷ ಸೆಂವ  ದನ ಯಯಗಿ ನ ೊ ಡುವ ಸ್ಯಧ್ಾತ ಯೊ ಇದ್ . 
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೧. ಬಹಿರೆಂಗದಿೆಂದ ಅೆಂತರೆಂಗಕ ೆ - ಜಿ.ಎಸ.ಎಸ 

ಪ್ೊರಕ- ಗೃಹ್ಲಕ್ಷ್ಮ- ಕ .ಎಸ.ನ್ 

೨. ತನ್ು ಕರಗದವರಲ್ಲಿ- ಅಕೆಮಹಯದ್  ವಿಯ ವಚನ್ 

ಪ್ೊರಕ: ಬರಕ ೊ  ಪ್ದ ಬರಕ ೊ -  ಶ್ಶ್ುನಯಳ ಷರಿ ಫ  

೩. ಕಯಯಕಲಪ ಮತುು ಸ್ೌೆಂದಯೇ- ಮೆೈಮೆ ಟಿಗಳು – ಡಯ.ಎಸ.ಆರ್.ಲಲ್ಲತಯೆಂಬ 

ಪ್ೊರಕ- ಕಡಲ್ಲಗ್  ಕಳಿಸಿದ ದಿ ಪ್ 

 
ಘಟಕ-3 
ಒಲತಮ: 

ಒಲತಮ, ಒಲವು ಎನತುವ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯಕುವಾಗತವುದತ ಪಿರೀತಿ, ಅಂತಃಕರಣ, ಬಾಂಧವಯ, ಗೌರವ ಎಲಿವು 
ಬೆರೆತ ಮನಃಸಿೆತಿ. ಕ್ಷಣವಂದರಲ್ಲಿ ಪಿರೀತಿ ಹತಟಿಟೀತತ, ಆದರ ೆಒಲತಮಯತ ರ್ಾಲದ ಕತಲತಮಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದತ ಹದವಾಗತವ 
ಸಿೆತಿ. ನಂಬಿರ್-ೆ ಅಪನಂಬಿರ್ಗೆಳ, ಬೆೀಕತ -ಬೆೀಡಗಳ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಘಟಟಗಳನತು ದಾಟಿದಾಗ ಸಿಗತವ ಅಮೃತವೆ ಒಲತಮ 
ಎನುಬಹತದತ. ಇದತ ಗಂಡತ-ಹೆಣಿಣನ, ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧರೆ್ೆ ರ್ಾತರ ಸಿೀಮಿತವಲಿ. ತಾಯಿ-ಮಗತ, ತಂದೆ-ಮಕೆಳು, 
ಅಕೆ-ತಂಗಿ, ಅಣಣ-ತಮಮ ಸೆುೀಹಿತರತ-ಹಿೀಗೆ ಎಲಾಿ ರ್ಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೊ ಅನವಯವಾಗತತುದೆ. ಸಂಬಂಧವು ಅರಳಿ 
ಪರಿಮಳ ಸೊಸತವ ಅಂತಿಮ ಘಟಟವನತು ಒಲತಮ ಎಂದತ ಗತರತತಿಸಬಹತದತ. ಸಾಹಿತಯದ ಹಲವು ಪರಕರಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವಯಕುವಾಗಿರತವ ಒಲತಮಯ ವಿವಿಧ ಬಣಣಗಳನತು ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜಿಸಬಹತದತ. 
೧. ಮ ಕ್ಷ ಹ್ುಡುಕುತಯು ಪ್ಪರ ತಿಯ ಬೆಂಧ್ನ್ದಲ್ಲಿ- ಪ್ಪ.ಲೆಂಕ  ಶ 

ಪ್ೊರಕ: ಅಮೃತಮತಿಯ ಸವಗತ- ಎಚ್.ಎಲ.ಪ್ುಷಪ 

೨. ಹ ೆಂಡತಿಯ ಹ ಸರು- ಎ.ಎನ್.ಮೊತಿೇರಯಯರು 

ಪ್ೊರಕ: ತುೆಂಗಭದ್ ರ – ಕ .ಎಸ.ನ್ 

೩. ಅಶಯವರ ೊ ಹಿ- ರಯಘವ  ೆಂದರ ಖ್ಯಸನಿ ಸ 

ಪ್ೊರಕ: ಎರಡು ಹ್ಕ್ರೆ - ಪ್ುತಿನ್ 

 
ಘಟ್ಕ-4 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ: 
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ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುು ವಯಣಿಜಾ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾದಲ್ಲಿ ರ್ಚತಿರತವಯಗಿರುವ ವಯಾಪಯರಿ, ವಯಾಪಯರ 
ಮನ ೊ ಭಯವ, ವಯಾಪಯರದಲ್ಲಿ ಧ್ಮೇ, ಮಯನ್ವಿ ಯತ ಯ ರ್ಚತರಣಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾದ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿೆಂಬಿತವಯಗಿರುವ ವಯಣಿಜಾ ಮತುು ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಬ ೊ ಧಿಸುವುದು. 
೧. ರ್ಚತರಕಲ  – ಎೆಂ.ವಿ.ಸಿ ತಯರಯಮಯಾ 

ಪ್ೊರಕ: ಕನಯೇಟ್ಕದ ಲಲ್ಲತ ಕಲ ಗಳು- ಡಯ.ಪ್ರದಿ ಪ್ ಕುಮಯರ್್ ಹ ಬಿರ 

೨. ಕ ೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ ೊರ ದ ರ್ಚತರಗಳ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಜಿ ವನ್- ಡಯ.ಜ ೊ ತಯಿನ ಕಯಮತ 

ಪ್ೊರಕ: ಹ್ಸ್  ರ್ಚತಯುರ- ಡಯ.ಶಯಲ್ಲನಿ ರಘುನಯಥ್ 

೩. ಕಡ ಗ್ ೊ ಲು ಕೆಂಬದ ಸ್ಯಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ - ಕುವ ೆಂಪ್ು 

ಪ್ೊರಕ: ಕ ಳದಿ ಚ ನ್ನಮಾರಯಣಿ ಕಯದೆಂಬರಿಯ ಭಯಗ  

 
Semester 2 

Course Title:    ಬಿಎಸಿಿ- ಒಳಯೆಂಗಣ ವಿನಯಾಸ ಮತುು ಅಲೆಂಕಯರ (IDD) 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಮಯರುಕಟ ಿ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಪ್ರಿಸರ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಅಂತಃಕರಣ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ -1 
ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ: 
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ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಜ್ಗತಿುನ ಮೊಲ ನದೆೀಾಶಕ ತತವವಾಗಿ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ರೊಪತಗೊೆಂಡಿರತವ ಇಂದನ ದನರ್ಾನದಲ್ಲಿ 
ಮನತಷ್ಯನನತು ಭೆೊೀಗಿಯನಾುಗಿ ರೊಪಿಸತತಿುದೆ. ಭೆೊೀಗ ತತವವು ಹತಸಿತನದ ಪರಾರ್ಾಷೆಠಗೆ ತಲತಪತತಿುದೆ. ವಸತು ವಿನಮಯ 
ರೊಪದಲ್ಲಿದದ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ, ಮನತಷ್ಯನ ಜಿೀವನರ್ೆೆ ಸಹಕರಿಸತತಿುದದ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ಇಂದತ ಆರ್ಥಾಕ ನೀತಿಗಳ ರ್ಾರಣದಂದಾಗಿ 
ಮನತಷ್ಯನಗೆ "ರ್ಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತತಿುದೆ. ಹಣಗಳಿರೆ್ ಮತತು ಲಾಭಗಳಿರ್ಯೆ್ಕೀ "ಪಧಾನ ಉದೆದೀಶವಾಗಿರತವ ಇಂದನ 
ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ನೀತಿ ಮನತಷ್ಯತವರೆ್ೆ ಎರತದಧವಾದ ದಕ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತತಿುದೆ. ಮನತಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನತು ಈ "ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ' ನೀತಿ 
ಪರಭಾವಿಸತತಿುರತವ ಸಂಗತಿಯನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸತವುದತ. ಆರ್ಥಾಕ ನೀತಿಗಳು ಮತತು ರ್ಾನವ ಸರ್ಾಜ್ದ ನಡತವಿನ 
ಸಂಬಂಧಗಳು-ಸೌಕಷ್ಟಗಳನತು ತಿಳಿಸತವುದತ. ಕೃಷ್ಟ್ ಮತತು ರ್ಾರತಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಬಂಧ/ಕೃಷ್ಟ್ ಬೆಳಗೆಳು/ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳಗೆಳು 
ವಾಣಿಜಿಯೀಕರಣವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೀಲೆ ಬಿೀರತತಿುರತವ ಪರಭಾವ, ವೃತಿು ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತತು ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟಯ ಪರಿರ್ಾಮಗಳನತು 
ತಿಳಿಸತವುದತ. 
೧. ಮನತಷ್ಯ ಮತತು ಯಂತರ- ಗಾಂಧಿೀಜಿ- ಡಿ.ಎಲ.ನರಸಿಂಹಚಾರ  
ಪೊರಕ: ಗಿರಣಿ ವಿಸಾುರ ನೆೊೀಡವವ- ಶಿಶತನಾಳ ಶರಿೀಫ 
೨. ಚ್ಚಮಮಲ್ಲ ಕನಸತಗಳು- ರ್.ೆಪಿ. ಪೊಣಾಚಂದರ ತೆೀಜ್ಸಿವ 
ಪೊರಕ: ದಕತೆ- ಪರತಿಭಾ ನಂದಕತರ್ಾರ 
 ಪರತಿಭಾ ರ್ಾವಯ 
೩. ರ್ೊೆೀರ್ಾರ್ೆೊೀಲಾ- ಆಶಿಷ  ನಂದ, ನಯನ ಕಶಯಪ  (ಅನತ) 
   ಹೆೊಸ ಶತರ್ಾನರೆ್ೆ ಹೆೊಸ ಪರಿಭಾಷೆ, ಅಕ್ಷರ ಪರರ್ಾಶನ 
ಪೊರಕ: ಯಾಹೊ- ಜಿಯಾವುದದೀನ  ಸದಾಾರ  
 (ಅನತ) ಜ್ಶವಂತ  ಜಾದವ, ಹೆೊಸ ಶತರ್ಾನರೆ್ೆ ಹೆೊಸ ಪರಿಭಾಷೆ, ಅಕ್ಷರ ಪರರ್ಾಶನ 
 
ಘಟ್ಕ - ೨ 
ಪರಿಸರ: 

ಪಾರಕೃತಿಕವಾದ ಪರಿಸರದಂತೆಯ್ಕೀ ಹಲವು ಪರಿಸರಗಳ ನಡತವ ೆನಾವು ಬದತಕತತಿುದೆದೀವೆ. ಪಾರಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ ತಾನಾಗೆೀ 
ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಾದದಾದದರ ೆಸಾಂಸೃತಿಕ, ಸಾರ್ಾಜಿಕ, ನೆೈತಿಕ ಹಾಗೊ ಧಾಮಿಾಕ ಪರಿಸರಗಳು ಮನತಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಾಗಿವೆ. ಈ ರ್ಾನವ 
ನಮಿಾತ ಪರಿಸರವು ವಯಕ್ತುಯ ಹಾಗೊ ಸಮತದಾಯದ ಬದತಕನತು ಆಳವಾಗಿ ಪರಭಾವಿಸತವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ ೆನಾವು 
ಅಪಾರ ಎಚರಿಿರೆ್ಯಿಂದರಬೆೀಕತ. ಸವಾಜ್ನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೆೊೀಟವಾಗತವಂತಹ ಪರಿಸರ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ನಮಮ ಗತರಿಯಾಗಬೆೀಕತ. 
ಇದತ ಕಷ್ಟದತದ. ಭಾರತದಂತಹ '"ಬಹತತು'ಗಳ ರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಸವಾಲತಗಳು ನಮಗೆ ಎದತರಾಗತತುವೆ. ಈ ಸವಾಲತಗಳನತು 
ವಸತುನಷ್ಠವಾಗಿ ಮತಖಾಮತಖಿಯಾಗತವಂತಹ ಪಠ್ಯಗಳನತು ರೊಪಿಸಿದರ ೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಲೆೊೀಕಜ್ಞಾನ ಹೆಚತತಿುದೆ. ಭಿನು 
ಪಾತಳಿಗಳು ಭಾರತಿೀಯ ಪರಿಸರದ ಮೊಲ ಲಕ್ಷಣ. ಜಾತಿ, ವಗಾ, ಲ್ಲಂಗ ಹಿೀಗೆ ಎಲಿದರಲ್ಲಿಯೊ ಇರತವ ಅಸಮತೆಯನತು 
ಹಾಗೊ ಅದನತು ಮಿೀರಲತ ನಡೆಸತತಿುರತವ ಪರಯತುಗಳನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟರ್ೊೆಳಳಬಹತದತ. 
೧. ಸಸಾ ಪ್ುರಯಣ- ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ. ಸ್ಯವಮಿ 
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ಪ್ೊರಕ- ಬ  ಟ ಯ ನ ನ್ಪ್ುಗಳು- ಕ ದೆಂಬಯಡಿ ಜತುಪ್ಪ ರ ೈ 
೨. ಖ್ಯೆಂಡವವನ್ ದಹ್ನ್- ಪ್ೆಂಪ್ 
ಪ್ೊರಕ: ಕೃಪಯಕರ ಸ್  ನಯನಿಯವರ ಬರಹ್  
೩. ನಯಗ್  ಶ್ ಹ ಗಡ ಯವರ ಕಥ ಗಳು 
ಪ್ೊರಕ- ಚ.ಸವೇಮೆಂಗಳರವರ ಅಮಾನ್ ಗುಡಾ 
 
ಘಟಕ-೩ 
ಅಂತಃಕರಣ: 

ಮನತಷ್ಯರನತು ರ್ಾನವ ಜಿೀವಿಯನಾುಗಿಸತವ ಪಾರಣವಾಯತವೆಂದರ ೆ ಅಂತಃಕರಣವೆೀ ಆಗಿದೆ. ರ್ಾನವ 
ದಯಾಮೃತವೆಂದೊ ಇದನತು ಕರೆಯಬಹತದತ. ಸಹಜಿೀವಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಕಟಟರೆ್ೊಳಳಬೆೀರ್ಾದ ಜಿೀವರೆ್ೊರಳ ಸಂಬಂಧ. ಕಷ್ಟ 
ಸತಖ್ಗಳನತು, ಏಳುಬಿೀಳುಗಳನತು, ಭಾವಾತಿರೆೀಕಗಳನತು, ನಂಬಿರ್,ೆ ಅಪನಂಬಿರ್ಗೆಳನತು, ಪೊವಾಗರಹಗಳನತು, ಬಿಕೆಟತಟಗಳನತು. 
ಅನೊಹಯ ಸವಾಲತಗಳನತು ಎದತರಿಸಲತ ಮೊಲಭೊತವಾಗಿ ಬೆೀರ್ಾಗಿರತವುದೀೆ ಅಂತಃಕರಣ. ಇದನತು ಹೃದಯದ ಕಣತಣ 
ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗತತುದೆ. ಸಹಜಿೀವಿಗಳನತು ಕತರಿತಂತೆ ಇರಬೆೀರ್ಾದ ಸಹೃದಯತೆಯನತು ಅಂತಃಕರಣವು ಎತಿು ಹಿಡಿಯತತುದೆ. 
ಇನೊು ಮತಂದತವರದೆತ 'ಸಕಲ ಜಿೀವಾತಮರಿಗೆ ಲೆೀಸನೀೆ” ಬಯಸತವುದನೆುೀ ನಾವು ಅಂತಃಕರಣ ಎಂದತ ಕರೆಯಬಹತದತ. 
ರ್ಾನವ ಸಹಜ್ ದೌಬಾಲಯಗಳಾದ ಮತುರ, ದೆವೀಷ್, ರ್ೊೆೀಪ, ನೀಚತನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನತು ಮಿೀರಿರ್ೊೆಳುಳವ ಶಕ್ತುಯನತು 
ಇದತ ರ್ೊೆಡತತುದೆ. ವಾಣಿಜಿಯೀಕರಣದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯತತಿುವ ೆಎಂದತ ಭಾಸವಾಗತತಿುರತವ 
ಪರಸತುತ ಸನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಂತಹ ಅಪಪಟ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯವನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಮನವರಿರೆ್ 
ರ್ಾಡಿಸಿರೆ್ೊಡಬೀೆರ್ಾದ ತತತತಾ ಅಗತಯವಿದೆ. 
೧. ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಬ ನ್ುನ ಹ್ತಿು ದಲ್ಲತರು  
ಮೊಲ ಕೃತಿ- ಭಯರತಿ ಯ ಇತಿಹಯಸ, ಸಮಯಜ ಮತುು ಸೆಂಸೃತಿ 
ರಯಜಯರಯಮ ಹ ಗಡ , ಕ.ಸ್ಯ.ಅ-೨೦೦೪ 
ಪ್ೊರಕ: ಕಣಿವ  ಮುದುಕ- ಪ್ುತಿನ್ 
೨. ಪ್ಪರ ತಿ ಮತುು ಹಿೆಂಸ್ ಯ ಮೊಲಶ್ಕ್ರು ಒೆಂದ್  - ಎರಿಕ್್ ಫ್ಯರೆಂ, ಕ .ವಿ.ನಯರಯಯಣ 
(ಅನ್ು) ಎಚ್.ಎಸ.ಆರ್್ ಅಭಿನ್ವ ಪ್ರಕಯಶ್ನ್ 
ಪ್ೊರಕ: ಯಯವ ಮ ಹ್ನ್ ಮುರಳಿ ಕರ ಯಿತ ೊ- ಅಡಿಗರ ಕಯವಾ 
೩. ಕುಸುಮಬಯಲ  (ಭಯಗ)- ದ್  ವನ್ೊರು ಮಹಯದ್  ವ 
ಪ್ೊರಕ: ರ ೈಲು ನಿಲಯದಣದಲ್ಲಿ- ಕ .ಎಸ.ನ್ 
ಘಟ್ಕ-4 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ: 
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ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುು ವಯಣಿಜಾ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾದಲ್ಲಿ ರ್ಚತಿರತವಯಗಿರುವ ವಯಾಪಯರಿ, ವಯಾಪಯರ ಮನ ೊ ಭಯವ, 
ವಯಾಪಯರದಲ್ಲಿ ಧ್ಮೇ, ಮಯನ್ವಿ ಯತ ಯ ರ್ಚತರಣಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾದ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೆಂಬಿತವಯಗಿರುವ ವಯಣಿಜಾ 
ಮತುು ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಬ ೊ ಧಿಸುವುದು. 
೧. ಕ ೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ ೊರ ದ ರ್ಚತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಜಿ ವನ್- ಡಯ.ಜ ೊ ತಯಿನ ಕಯಮತ 
ಪ್ೊರಕ: ಅೆಂತಃಪ್ುರ ಗಿ ತ ಗಳು- ಡಿ.ವಿ.ಜಿ 
೨. ಹ್ಸ್  ರ್ಚತಯುರ- ಡಯ.ಶಯಲ್ಲನಿ ರಘುನಯಥ್ 
೩. ರತನ್್ ಟಯಟಯ ಅವರನ್ುನ ಕುರಿತೆಂತ ಲ  ಖನ್ 
ಪ್ೊರಕ: ಹ ೊ ಟ ಲ್ ಉದಾಮಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಲ  ಖನ್ 
 

೮. ಬಿ. ಕಾೆಂ. - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ವ್ಾಣಿಜ್ಯ ಕನಾಡ 

B.Com Degree/ Honours Degree Programme 

Semester 1 

Course Title: ಬಿ. ಕಾೆಂ. - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ; ವ್ಾಣಿಜ್ಯ ಕನಾಡ 

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಡಾ. ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಟಿ. ಬೆೀಗೊರತ, ಡಾ. ಸವಿತಾ ರವಿಶಂಕರ, ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಡಾ. ಶಿವಕತರ್ಾರ 

Course Title:  ಬಿ. ಕಾೆಂ  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚಂತನೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸಂಸೃತಿ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಜಾಗತಿೀಕರಣ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ     ೧೩/೧೪ 
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ಘಟಕ -೧ 
ಕನುಡ ನಾಡತ-ನತಡಿ-ಚ್ಚಂತನೆ: 

ಕನ್ನಡ ನಯಡು ರೊಪ್ುಗ್ ೊೆಂಡದದರಿೆಂದ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿ ಅದರ ಶ್ರ ಮೆಂತಿಕ , ವ ೈಶ್ಷಿುತ , ಅದರ ಲ ೊ ಕದೃರ್ಷಿ, ಕಲಯ 
ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಮೃದಧತ , ರಯಜಕ್ರ ಯ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳ ಸ್ ೊಿ ಪ್ಜಾತ . ಅದರ ಭೌಗ್ ೊ ಳಿಕ ಸ್ೌೆಂದಯೇ, ವಿವಿಧ್ 
ಕ್ಷ  ತರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಯಧ್ಕರು, ಮಹ್ತವದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಯರತ ಮತುು ವಿಶ್ವಕ ೆ ಕನ್ನಡದ ಕ ೊಡುಗ್ ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವನ್ುನ 
ಆಯುದ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್  
೧. ಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡ ತಯಯ ನ ೊ ಟ್ -  ಬಿ.ಎೆಂ.ಶ್ರ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡಿಗನ್ ಕ ೊರಗು - ತಿ .ನ್ೆಂ.ಶ್ರ  
೨. ಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡ ಭಯಷ ಯ ಮಹ್ತವ- ಕ .ವಿ.ನಯರಯಯಣ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಪಯಟಿ ಲ ಪ್ುಟ್ಿಪ್ಪರ ಬರಹ್, ಕುವ ೆಂಪ್ು/ ಕ .ವಿ. ತಿರುಮಲ  ಶ್ ಬರಹ್ 
೩. ಪ್ಠಾ: ಅನ್ಾಭಯಾ಼ ಷಯ ವಯಾಮ ಹ್-ಸುಜನಯ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಶಯಸಿರ ಯವ   ಅಶಯಸಿರ ಯ ಆಗುವುದ್ಯದರ -ಬೆಂಜಗ್ ರ  ಜಯಪ್ರಕಯಶ್ 
 
ಘಟಕ-2 
ಸಂಸೃತಿ: 

ಸೆಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಅನಯೇಲಾ ಬ ಳಕು ಮತುು ಮಯಧ್ುಯೇ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತಯುನ . ಮಯನ್ವ ಸಮುದ್ಯಯವು ಅಪಯರ 
ಶ್ರದ್ ಧ, ಶ್ರಮ ಮತುು ಪ್ಪರ ತಿಯಿೆಂದ ಸೆಂಸೃತಿಯನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುತಿುರುತುದ್ .  ಸೆಂಸೃ ತಿ ಎನ್ುನವುದು ಜಿ ವನ್ ಮೌಲಾಗಳು, ಕಲ ಗಳು, 
ಸ್ಯೆಂಸೃ ತಿಕ”್ ಆಚರಣ ಗಳು, ರಯಜಕ್ರ ಯ ಹಯಗೊ ಧಯಮಿೇಕ ವಾವಸ್ ೆ ಈ ಎಲಿವನ್ೊನ ಒಳಗ್ ೊೆಂಡಿರುತುದ್ . ಬದುಕನ್ುನ 
ಒಳಗಿನಿೆಂದಲೊ, ಹ ೊರಗಿನಿೆಂದಲೊ ಸಮೃದಧಗ್ ೊಳಿಸುವ ಎಲಿ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ೊನ ನಯವು ಸೆಂಸೃತಿ ಎೆಂದು ಕರ ಯಬಹ್ುದು.ಸಕಲ 
ಜಿ ವ 'ಜಯತರನ್ುನ ಗ್ೌರವಿಸುವ, ಒಳಗ್ ೊಳುಳವ, ಅವರ ಅಸಿಾತ  ಮತುು ಅಸಿುತವಗಳನ್ುನ ಒಪ್ುಪವುದನ್ುನ, ಭಿನ್ನವಿದೊದ 
ಬ ರ ಯುವುದನ್ುನ, ಮಯನ್ವ ಸಹ್ಜ ದ್ೌಬೇಲಾಗಳನ್ುನ ಮಿ ರಿಕ ೊಳಳಲು ಪಯರಮಯಣಿಕ ಪ್ರಯತನ ನ್ಡ ಸುವುದನ್ುನ ಸೆಂಸೃತಿಯ 
ಪ್ರಕ್ರರಯ ಎೆಂದು ಕರ ಯಬಹ್ುದು. ಈ ಪ್ರಿಕಲಪನ ಯ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ಕ ೊಡಲಯಗಿದ್ . 
 
೧. ಪ್ಠಾ:  ಪ್ಪರಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ  ಪ್ಪರ ತಿ ಕಲ್ಲಸಿ -ಬರಗೊರು ರಯಮಚೆಂದರಪ್ಪ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಮಹ್ೊವಯ - ಬೆಂಜಗ್ ರ  ಜಯಪ್ರಕಯಶ್ 
೨. ಪ್ಠಾ: ರಯರ್ಷರ ಯತ : ಟಯಾಗೊರ್್ ಗ್ಯೆಂಧಿ  ಸೆಂವಯದ -ಡಿ. ಎಸ. ನಯಗಭೊಷಣ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ದಲ್ಲತರ ಮೆ ಲ್ಲನ್ ದ್ೌಜೇನ್ಾ ಮತುು ಹ್ಳಿಳಗಳ ಕಣಾರ  - ಡಿ. ಆರ್. ನಯಗರಯಜ  
೩. ಪ್ಠಾ: ಧಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಜ  ಡರ ಹ್ುಳು -ಓ.ಎಲ. ನಯಗಭೊಷಣಸ್ಯವಮಿ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ; ನ್ೆಂಬಿಕ  – ಅನ್ು - ಮೆೈ.ಶ್ರ  ನ್ಟ್ರಯಜ. 
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ಘಟಕ-3 
ಜಾಗತಿೀಕರಣ: 

ಜಯಗತಿ ಕರಣವು ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಜಯಗತಿಕ ವಿದಾಮಯನ್ವಯಗಿದುದ, ಅದು ಇೆಂದು ಆಯೆಯಯಗಿ ಉಳಿದಿಲಿ. ಅದು 
ಬ  ಕಯಗಿ ಬ  ಡವಯಗಿ ಎಲಿ ರಯಷರಗಳೂ ಅನಿವಯಯೇವಯಗಿ ಒಳಗ್ಯಗುತಿುರುವ ಒೆಂದು ಪ್ಕ್ರರಯಯಯಗಿದ್ . ಇಡಿ  ವಿಶ್ವವನ ನ  
ಏಕತಯಣ' ವಯಗಿ, "ವಿಶ್ವ ಹ್ಳಿಳ' ಯಯಗಿ ರೊಪ್ಪಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ ದ ಶ್ವಯಗಿದ್ . ಆದರ  ಇದರ ಪ್ರಿಣಯಮವು ಮಯತರ ಇದಕ ೆ 
ವಿರುದಧವಯಗಿದ್ . ಇದರ ಇತಯಾತಾಕ ಮತುು ನ  ತಯಾತಾಕ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ಠಾಗಳಯಗಿ ಇಡುವ ಮೊಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಆಗುಹ ೊ ಗುಗಳನ್ುನ ಕುರಿತ 'ಅರಿವನ್ುನ ಹ ರಿ್ಚಸಬಹ್ುದ್ಯಗಿದ್ . ಸೆಂಸೃತಿಗಳ ವ ೈವಿಧ್ಾತ . ಜಿ ವೆಂತಿಕ ಯನ್ುನ ನಯಶ್ 
ಮಯಡುತಯು ಏಕರೊಪ್ಪ ಸೆಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಇದು ರೊಪ್ಪಸುತಿುದ್ . ಆಹಯರ ವಸರ ಕ್ರರ ಡ , ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಆಚರಣ ಗಳು, ದ್ ೈನ್ೆಂದಿನ್ 
ಬಳಕ ಯ ಉತಪನ್ನಗಳು ಈ ಎಲಿದರ ಮೆ ಲೊ ಬಲಯಢ್ಾ ರಯಷರಗಳ ಆಕರಮಣವಯಗುತಿುದ್  ಭಯರತವೂ ಸ್  ರಿದೆಂತ . ಮೊರನ   
ಜಗತಿುನ್ ರಯಷರಗಳು ಇದರ 'ಮೊಲ ಬಲ್ಲಪ್ಶ್ುಗಳಯಗುತಿುವ  ಎನ್ುವುದನ್ುನ ನಯವು ಅವಶ್ಾವಯಗಿ ಗಮನಿಸಬ  ಕು. ಅನ  ಕತ ಯಲ್ಲಿ 
ಏಕತ  ಎನ್ುನವ. ಜನ್ತಯೆಂತಿರಕ ಆಶ್ಯಕ ೆ ವಿರುದಧವಯಗಿ ಏಕತ ಯ. ದಬಯಬಳಿಕ ಯ ಮೊಲಕ  ಅನ  ಕ ಆರ್ಥೇಕ, ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ 
ವಾವಸ್ ೆಗಳನ ನ  ನಯಶ್ ಮಯಡುವ ಮೊಲಕ ಹ್ಲವು ವೃತಿುಗಳನ ನ  ಇದು ವಿನಯಶ್ದೆಂರ್ಚಗ್  ತಳುಳತಿುದ್  ಎನ್ುನವ ಅೆಂಶ್ವನ್ೊನ 
ಗಮನಿಸಬ  ಕು. ಅಮಯನ್ವಿ ಯ ಮಯನ ೊ ವಿನಯಾಸವನ್ೊನ ಇದು ರೊಪ್ಪಸುತಿುದ್ . 
೧. ಪ್ಠಾ:- ಸತಿ ... ಒೆಂದು ವೃತಯುೆಂತ -ಡಯ. ಆಶ್ ಶ್ ನ್ೆಂದಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಕುಟ್ುೆಂಬವನ್ುನ ಧಿಕೆರಿಸುವ ಧ ೈಯೇ - ಬಿ.ಯು. ಸುಮ 
೨. ಪ್ಠಾ: ಮೆೈಲಯರ ಮದುವ  - ಡಯ. ಪ್ುರುಷ ೊ ತುಮ ಬಿಳಿಮಲ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ವಿವಿಧ್ತ ಯನ್ುನ ನಿರಯಕರಿಸುವುದ್ ೆಂದರ  -  ಡಯ.ಗಿರಡಿಾ ಗ್ ೊ ವಿೆಂದರಯಜ 
೩ ಪ್ಠಾ: ಮನ್ಸಿಿಗ್   ಮೊಗುದ್ಯರ – ಡಯ. ಜ . ಬಯಲಕೃಷಣ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಅರಣಾ ಮತುು ಆದಿಮ ಸೆಂಸೃತಿಗಳು – ಡಯ. ಎಚ್. ಎ . ಪ್ುರುಷ ೊ ತುಮರಯವ 

 
ಘಟಕ-4 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ: 
ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುು ವಯಣಿಜಾ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾದಲ್ಲಿ ರ್ಚತಿರತವಯಗಿರುವ ವಯಾಪಯರಿ, ವಯಾಪಯರ ಮನ ೊ ಭಯವ, 
ವಯಾಪಯರದಲ್ಲಿ ಧ್ಮೇ, ಮಯನ್ವಿ ಯತ ಯ ರ್ಚತರಣಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾದ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೆಂಬಿತವಯಗಿರುವ ವಯಣಿಜಾ 
ಮತುು ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಬ ೊ ಧಿಸುವುದು. 

೧. ಪ್ಠಾ : ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡವಯಳದ ಹ್ತುು ರಿ ಟ  ಲ್  ಬಿಸಿನ ಸ್ಗಳು -ಸಿದುದ ತ ೊ ರಯವಟ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ರಿಟ  ಲ್ ಮಯರುಕಟ ಿ ಕುಸಿತ – ಶ್ರ ನಿವಯಸರಯವ್ 
೨. ಪ್ಠಾ ಸವಸಹಯಯ ಗುೆಂಪ್ುಗಳು- ಕನಯೇಟ್ಕ ಮೌಲಾ ಮಯಪ್ನಯ ಪಯರಧಿಕಯರ 
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ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ; ಮೆೈಕ ೊರ  ಫ್ ೈನಯನ್ಿ: ಮಯಾಕ ೊರ  ಪಯರಫಿಟ್ -ಶ್ವ ಸುೆಂದರ್ 
೩. ಪ್ಠಾ ಮಯರುಕಟ ಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುು ಪ್ರಜಯಪ್ರಭುತವ - ಎೆಂ. ಚೆಂದರಪ್ೊಜಯರಿ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಪ್ಯಯೇಯ ಅಥ್ೇವಾವಸ್ ೆಯ ಅನಿವಯಯೇತ  –ಸೆಂತ ೊ ಷ ಕೌಲಗಿ 
 
Semester 2 

Course Title:  ಬಿ. ಕಾೆಂ  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಸೌಂದಯಾ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಭಕ್ತು    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ದೆೀಸಿೀಯತ ೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ     ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ - 1 
ಸೌಂದಯಾ: 

ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಎನ್ುನವುದು ಮನ್ುಷಾನ್ ಕಲಪನ ಯೊ ಹೌದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಯಲಯತಿ ತ ವಯಸುವವೂ ಹೌದು. 
ಸ್ೌೆಂದಯೇವು ವಸುುವಿನ್ಲ್ಲಿದ್ ಯೊ  ನ ೊ ಡುವ ಕಣಿಣನ್ಲ್ಲಿದ್ ಯೊ  ಎನ್ುನವುದು ಬಿ ಜ ವೃಕ್ಷ ನಯಾಯದಷುಿ ಆದಿಮವಯದುದು. 
ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯನ್ೊನ ಮಯನ್ವ ನಯಗರಿಕತ  ಬಲು ಶ್ರದ್ ಧಯಿೆಂದ, ಪ್ಪರ ತಿಯಿೆಂದ ಕಟಿಿದ್ . ಮನ್ಸಿಿನ್ ಸ್ೌೆಂದಯೇಕೊೆ 
ವಸುು ಸ್ೌೆಂದಯೇಕೊೆ ಇರುವ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನ್ುನ ಹ  ಳುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬಹ್ುದು. ದ್ ೈಹಿಕವಯದ ಸ್ೌೆಂದಯೇ 
ಮಯದರಿಗಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಪಯರಕೃತಿಕ ಸ್ೌೆಂದಯೇದ ತನ್ಕ, ವಯಸುುಶ್ಲಪದ ಸ್ೌೆಂದಯೇದಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಮನ ಯ ಒಳಯೆಂಗಣದ 
ಸ್ೌೆಂದಯೇದ ತನ್ಕ, ಸ್ಯಹಿತಾಕ ಪ್ಠಾಗಳ ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ಯ ತನ್ಕ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬಹ್ುದು. 
ಸ್ೌೆಂದಯಯೇಭಿರುರ್ಚ ಎೆಂದರ  ನ್ು ಎನ್ುನವುದರ ಬಗ್ ೆಯೊಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬಹ್ುದು. ಸ್ೌೆಂದಯೇದ ಅತಿ ಮ ಹ್ವು 
ವಾಸನ್ವೂ ಆಗಬಹ್ುದು ಎನ್ುನವುದನ್ೊನ ಅವಶ್ಾವಯಗಿ ಗಮನಿಸಬಹ್ುದು. ಸ್ೌೆಂದಯೇ ಪ್ರಜ್ಞ  ಹ ಣಿಣನ್ ದ್ೌಬೇಲಾ ಎನ್ುನವ 
ಮಿಥ ೆಯ ಬಗ್ ಗೊ ಚರ್ಚೇಸಬಹ್ುದು. ಅದನ್ುನ ಒೆಂದು ವಿಶ  ಷ ಸೆಂವ  ದನ ಯಯಗಿ ನ ೊ ಡುವ ಸ್ಯಧ್ಾತ ಯೊ ಇದ್ . 
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೧. ಸ್ೌೆಂದರ್ಾ ಮತುು ಮೆೈಬಣಣ ಲ ೊ ಹಿಯಯ ಬರಹ್/ ಜಿ.ಎಸ.ಎಸ. ಸ್ೌೆಂದರ್ಾ ಸಮಿ ಕ್ಷ  ಆಯದ ಭಯಗ 
೨. ಎಚ್ ಎಸ ಶ್ರ ಮತಿ ಅವರ ಸ್ ಕ ೆಂಡ್ ಸ್ ಕ್ಿ ಅನ್ುವಯದದಿೆಂದ ಆಯದ ಭಯಗ/ ನ  ಮಿಚೆಂದರ ಅವರ ಮೆ ಡೆಂಕೊಾರಿ ಕೃತಿಯ 
ಆಯದ ಭಯಗ  
೩. ಜಯನ್ಪ್ದ:-  ಸಿರಿ ಪಯಡದನ್ ಪ್ರಧಯನ್ ಪ್ಠಾ/ ಮೃಗ ಮತುು ಸುೆಂದರಿ ಜಯನ್ಪ್ದ ಕತ  ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ 
 
ಘಟಕ-2 
ಭಕ್ತು: 

ಭಕ್ರುಯನ್ುನ ಮನ್ುಷಾರ ಮೊಲಧಯತು ಅಥ್ವಯ ಮೊಲಭಯವಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ ೆಂದು ತಿಳಿಯಲಯಗಿದ್ . ಮನ್ುಷಾರ 
ದ್ೌಬೇಲಾವಯಗಿಯೊ ಕ ಲವಮೆಾ ಭಕ್ರುಯನ್ುನ ವಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಯಗಿದ್ . ಅನ್ುಭಯವದ ಪ್ರಮ ಸಿದಿಧಯ ನ ಲ ಯಯಗಿಯೊ 
ಭಕ್ರುಯನ್ುನ ನ ೊ ಡಲಯಗಿದ್ . ಮೆ ಲ ೊನ ಟ್ಕ ೆ ಭಕ್ರುಯು ಅತಾೆಂತ ಸರಳವಯದ ಸೆಂಗತಿಯಯಗಿ ಕೆಂಡರೊ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಇದು 
ಹ ೊ ಗುತು ಕ ೊಯುಾವ ಬರುತು ಕ ೊಯುಾವ ಸೆಂಗತಿ. ಏಕ ೆಂದರ , ಭಕ್ರು ಎನ್ುನವುದು ಮನ್ುಷಾರು ತಮಾ ಅಹ್ೆಂಕಯರವನ್ುನ 
ಕಳ ದುಕ ೊಳುಳತಯು ಹ ೊ ಗುವ ಅತಾೆಂತ ಕಷಿದ ಪ್ರಯಯಣವಯಗಿದ್ . ತನ್ನ ಅಸಿುತವವನ ನ  ನಿಧಯನ್ವಯಗಿ ಲಯವಯಗಿಸಿಕ ೊಳುಳತಯು ತಯನ್ು 
ನ್ೆಂಬಿದ ದ್ ೈವ ಅಥ್ವಯ ಅತಿಮಯನ್ುಷ ಶ್ಕ್ರುಯೊೆಂದಕ ೆ ತನ್ನನ್ುನ ಶ್ರಣಯಗಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲಿ. ಆದದರಿೆಂದಲ   
ಭಕು ಕವಿಗಳ ಅಭಿವಾಕ್ರುಗಳಿಗ್  ಅೆಂಥ್ ತಿ ವರತ  ಮತುು ಅನ್ುರಕ್ರು ಇರುತುದ್ . ಆದರ  ಇದಕ ೆ ವಿರುದಧವಯಗಿ ಎೆಂಬೆಂತ  ಡಯೆಂಭಿಕ ಭಕ್ರು 
ಮತುು ಶ   ಷಣ ಯ ನ ಲ ಗಳೂ ಅಷ ಿ  ಪ್ರಧಯನ್ವಯಗಿ ನ್ಮಾ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಚಯಲ್ಲುಯಲಿ್ಲವ . ಅೆಂತರೆಂಗದ ಭಕ್ರುಯ ವ ೈಯಕ್ರುಕ 
ನ ಲ ಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುಿ ಬಹಿರೆಂಗದ, ಲಜ್ಞಯಹಿ ನ್ ಸ್ಯವೇಜನಿಕ ಪ್ರದಶ್ೇನ್ವಯಗಿಸಿಕ ೊಳುಳವ, ಆ ಮೊಲಕ ಇತರರನ್ುನ ಶ   ರ್ಷಸುವ, 
ಹಯದಿ ತಪ್ಪಪಸುವ ವಯಸುವಗಳನ್ುನ ಕುರಿತ ಎಚರಿಿಕ ಯನ್ೊನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಕ ೊಡುವುದು ಅವಶ್ಾ, ಈ ಎರಡೊ ನ ಲ ಗಳನ್ುನ 
ಒಳಗ್ ೊಳುಳವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಿ  ಕ ೊಡಲಯಗಿದ್ . 
 

೧. ಎ. ಕ . ರಯಮಯನ್ುಜನ್ ಮುನ್ೊನರು ರಯಮಯಯಣ ಅನ್ು: ಓ ಎಲ ನಯಗಭೊಷಣ ಸ್ಯವಮಿ/ ಉದ್ಯತು ರಯಮಯಯಣ 
ವಿಜಯಯ ದಬ ಬ 
೨. ವ ೆಂಕಟ  ಶ್ ತ ೊ ಳಯಪಡಿ ಭಕ್ರು ಕುರಿತ ಬರಹ್/ ಕಲುೆಡಿ ಅಕೆನ್ ಕುರಿತ ಬರಹ್ 
೩. ದ್ೌರಪ್ದಿ ‘ಯುಗ್ಯೆಂತ’್ಇರಯವತಿ ಕವ ೇ/ ಎೆಂ. ಎಸ. ಆಶಯದ್  ವಿ ಬ ಳಕ್ರಗಿೆಂತ ಬ ಳಳಗ್  ಇತಯು 
 
ಘಟಕ-3 
ದೆೀಸಿೀಯತ:ೆ 

ಜಯಗತಿ ಕರಣವು ತನ್ನ ದಟ್ಿ ಪ್ರಭಯವಗಳನ್ುನ ಚಯಚುತಿುದ್ಯದಗ, ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿದದ ದ್  ಸಿ ಯತ ಯು ಮುನ ನಲ ಗ್  ಬೆಂದಿತು. 
ಜಯಗತಿ ಕರಣಕ ೆ ಪ್ಯಯೇಯವಯಗಿ, ಪ್ರಿಹಯರವಯಗಿಯೊ ದ್  ಸಿ ಯತ ಯನ್ುನ ಪ್ರಯೊ ಗಿಸುವ ಮಹ್ತವದ ಪ್ರಯತನದಲ್ಲಿ 
ಮೊರನ   ಜಗತಿುನ್ ರಯಷರಗಳು ತ ೊಡಗಿವ . ಈ ಅೆಂಶ್ಗಳಿಗ್  ಒತುು ಕ ೊಟ್ುಿ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಿಕ ೊಳಳಬಹ್ುದು. ಮಯತರವಲಿ. 
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ನಯಶ್ವಯಗುತಿುರುವ ದ್  ಸಿ  ಪ್ದಧತಿಗಳನ್ುನ ಪ್ುನ್ರುಜಿಿ ವಿಸುವ ಪ್ರಯತನಗಳಯಗಿಯೊ ಇವುಗಳನ್ುನ ನ ೊ ಡಬ  ಕು. 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಸೃತಿ ದ್  ಸಿ ಯತ , ಸೆಳಿ ಯತ , ಗ್ಯರಮಿ ಣ ಕ ೈಗ್ಯರಿಕ ಗಳು ಮತುು ಕರಕುಶ್ಲ ಉತಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ ಗ್  ಅರಿವನ್ುನ 
ಮೊಡಿಸುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬ  ಕು. ಗುಡಿ ಕ ೈಗ್ಯರಿಕ ಗಳನ್ುನ ಜಿ ವೆಂತವಯಗಿಸುವುದು ಎೆಂದರ  ಅದು ಸೆಳಿ ಯ ಆರ್ಥೇಕ 
ಮೊಲಗಳನ್ುನ ಮತ ು ಕಟ್ುಿವ ಮಹ್ತವದ ಆರ್ಥೇಕ ಸೆಂಗತಿಗಳೂ ಹೌದು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಮನ್ದಟ್ುಿ ಮಯಡಿಸಿಕ ೊಡಬ  ಕು. 
ಕ ೈಮಗೆ, ದ್  ಸಿ ತಳಿಗಳು, ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಆಚರಣ ಗಳು, ಸೆಂಸೃತಿ ವಿಶ್ಷಿ ಅೆಂಶ್ಗಳು ಈ ಎಲಿವನ್ೊನ ಪ್ಠಾದಲ್ಲಿ ಸ್  ರಿಸುವುದು 
ಅಪ  ಕ್ಷಣಿ ಯ. 

೧. ಫುಕವ ಕಯನ್ ಆಯದ ಬರಹ್/ ಕ .ವಿ ತಿರುಮಲ  ಶ ಆಯದ ಬರಹ್. 
೨. ಪ್ೆಂಪ್ನ್ಲ್ಲಿ ದ್  ಸಿಯತ : ಹ ಚ್ ಎಸ ಆರ್ ಅವರ ಆಯದ ಬರಹ್/ ಬೌದಿಧಕ ದ್ಯಸಾದಲಿ್ಲ ಭಯರತ ರಯಜಯರಯಮ ಹ ಗಡ  
ಅವರ ಬರಹ್. 
೩. ನಯಗವ  ಣಿ ಕತ ಗಳು/ ಎರಡು ಗಿಳಿಗಳು ನ್ಲಿತೆಂಬಿ. / ಶ್ತಮಯನ್ದ ಕತ ಗಳು ಸೆಂಕಲನ್ದಿೆಂದ ಘಟಕ-4 
 
ಘಟಕ-೪ 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ: 

ವಯಣಿಜಾ ಪ್ತರಗಳನ್ುನ ಬರ ಸುವುದು, ವರದಿಗಳನ್ುನ ತಯಯರಿಸುವುದು, ವಯಣಿಜಾ ವಿಷಯದ ಲ  ಖನ್ಗಳನ್ುನ 
ಬರ ಯಲು ಉತ ು ಜಿಸುವುದು, ಪ್ರಮುಖ ವಯಣಿಜಾ ವಾಕ್ರುಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಮಯಡಿಕ ೊಡುವುದು. ಕುವ ೆಂಪ್ು, ಕಯರೆಂತರ 
ಕಯದೆಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್  ಣಿ ಪ್ದಧತಿ, ಜಿ ತ ಪ್ದಧತಿ, ಆರ್ಥೇಕ ಅಸಹಯಯಕತ  ಮುೆಂತಯದವುಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸುವ ಭಯಗಗಳಿಗ್  
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಲ  ಖನ್ಗಳನ್ುನ ನಿ ಡಲಯಗಿದ್  
೧. ವರದಗಳು/ ಪತರವಯವಹಾರ 
೨. ಶೆೀರತ ರ್ಾರತಕಟ್ೆಟ ಆರ್ಥಾಕ ಅಸರ್ಾನತೆ ಕತರಿತತ 
೩. ಜಿೀತಪದಧತಿ ಕತರಿತತ ದೆೀವರ ಮಗತ/  ಯಾರತ ಅರಿಯದ ವಿೀರ ಕತವೆಂಪತ ಬರಹ 
 
೯. ಬಿ.ಬಿ.ಎ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ವಯ ವಹಾರ ನವಾಹ ಣ ಕನಾಡ 

B.B.A Degree/ Honours Degree Programme 

Semester 1                                                                       

Course Title: ಬಿ.ಬಿ.ಎ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ವಯ ವಹಾರ ನವಾಹ ಣ ಕನಾಡ  

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಡಾ. ರತುಪರಭಾ, ಶಿರೀ.ವಿೀರೆೀಂದರ ಜಿ.ಜೆ., ಡಾ.ಶಾಂತರಾಜ್ತ, ಶಿರೀಮತಿ ಪತಷ್ಪಲತ ರ್ೆ.ಪಿ 
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Course Title:      ಬಿ. ಬಿ.ಎ.  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ವಯವಹ ಾರ ನವಾಹಣ ಕನಾಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ- ನತಡಿ ಚ್ಚಂತನೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಆಧತನಕತೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಕತಟತಂಬ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ     ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟ್ಕ-೧ ಕನ್ನಡ ನಯಡು-ನ್ುಡಿ ರ್ಚೆಂತನ  

ಪ್ದವಿ ಪ್ಠಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಯಡು-ನ್ುಡಿ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳು ಮತುು ಕನ್ನಡ ಭಯಷಯ ಸೆಂಸೃತಿಗ್  ಇರುವ ಬಹ್ುಮುಖಿ ಆಯಯಮಗಳನ್ುನ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಘಟ್ಕ-೧ ಅನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . ರಯಷರಕವಿ ಕುವ ೆಂಪ್ು ಅವರ ಕನ್ನಡ ಡಿೆಂಡಿಮ- ಮುನ್ುನಡಿ ಲ  ಖನ್, 
ಡಯ.ಹಯ.ಮಯ.ನಯಯಕ ರವರ ʼಕನ್ನಡ ಕಟ್ುಿವ ಕ ಲಸʼ  ಲ  ಖನ್ ಮತುು ಹ್ುಯಿಳಗ್ ೊ ಳ ನಯರಯಯಣರಯಯರ 
ʻಉದಯವಯಗಲ್ಲ ನ್ಮಾ ಚ ಲುವ ಕನ್ನಡ ನಯಡುʼ - ಕವನ್ವನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ಇಡಲಯಗಿದ್ . ಇದರಿೆಂದ ಕನ್ನಡ ನಯಡು-
ನ್ುಡಿಯ ಬಗ್ ೆ ಹ ರಿ್ಚನ್ ಅಭಿಮಯನ್ ಮೊಡುವುದಲಿದ್   ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಯನ್ುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಯಗುತುದ್ . 

೧.ಉದಯವಯಗಲ್ಲ ನ್ಮಾ ಚ ಲುವ ಕನ್ನಡ ನಯಡು - ಹ್ುಯಿಲಗ್ ೊ ಳ ನಯರಯಯಣರಯಯರು  

    ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡ ಭಯಷಯ ಏಕ್ರ ಕರಣ ಡಯ. ಸ್ ೊ ಮಶ  ಖರ ಗ್ೌಡ 

೨. ಉದಯಮ, ಉದ್ ೊಾ ಗ ಮತುು ಕನ್ನಡ - ಪೆೊರ. ಬರಗೊರು ರಯಮಚೆಂದರಪ್ಪ  

   ಪ್ೊರಕ ಪಠ್ಯ: ಕನ್ನಡಕ ೆ ಅನ್ನಬರಹ್ಾನ್ ಸಾೆನ - ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ ಸತಾನಯರಯಯಣ  

೩. ನ್ಮಗ್  ಬ  ಕಯದ ಕನ್ನಡ – ಕ .ವಿ ತಿರುಮಲ  ಶ  

   ಪೊರಕ: ಭಯಷ ಯ ಮಹತವ -  ಜಿ ಎಸ ಅಮೊರ 

 
ಘಟಕ-2 
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ಆಧತನಕತ:ೆ 
ಕಳದೆ ಶತರ್ಾನದಂದ ಜ್ಗತತು ಆಧತನಕತಯೆ ಜೆೊತೆಗ ೆ ಮತಖಾಮತಖಿಯನತು ನಡೆಸತತುಲೆೀ ಬಂದದೆ. 

ಆಧತನಕತಯೆತ ಆಕಷ್ಾರ್ೆಯೊ ಹೌದತ, ಬದಲಾವರ್ೆಯ ಪಕ್ತಯ್ಕಯೊ ಹೌದತ, ಸವಾಲೊ ಹೌದತ, ದತರಂತವೂ ಹೌದತ. 
ಮತಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊರನೆಯ ಜ್ಗತಿುನ ರಾಷ್ರಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಇದತ ಇನೊು ಹೆಚತ ಿ ಸಂಕ್ತೀಣಾವಾಗಿದೆ. ಆಧತನಕತಯೆತ 
ಸಾರ್ಾಜಿಕ ತರತಮಗಳನತು ನವಾರಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲತ ಇರತವ ಪರಿಹಾರ ರ್ಾಗಾ ಎಂದೆೀ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತತು. ರ್ಾಲಕರಮೀಣ ಆಧತನಕ 
ವಿದಯರ್ಾನಗಳು ಶೆರೀಣಿಕರಣವನತು ಇನೊು ಬಲಪಡಿಸತತಿುವೆ ಎನತುವ ಸತಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗತತಿುದೆ. ಆಧತನಕತಯೆ ಪರ ಮತತು 
ವಿರೆೊೀಧದ ಅಂಶಗಳಿರತವ ಪಠ್ಯಗಳನತು “ಸಂಯೀಜಿಸಿದರೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಆಧತನಕತಯೆ ಸಪಷ್ಟ' ಚ್ಚತರಣ ಸಿಗತತುದೆ. 
೧. ನ್ಮಾ ನ್ಗರದ ಬದತಕತ -  ಪೆೊರ. ಕ  ಎಸ ನಿಸ್ಯರ್ ಅಹಮದ್ 

     ಪೊರಕ: ಇಳ ೆಎೆಂಬ ಕನಸತ - ಶ್ರ ಧ್ರ್ ಬಳಿಗ್ಯರ  

೨.ಈಗ ಸಕಲವೂ ಸಾಮಟಾ - ಟಿ ಜಿ ಶ್ರ ನಿಧಿ  

     ಪೊರಕ: ಮೌನ  ಶ್ನ ೊೆಂದಿಗ್  ವಾಕ್ತಂಗ್ - ಎೆಂ ಆರ್ ಕಮಲ  

೩.ನಿ ರು ಕ ೊಡದ ನಯಡಿನ್ಲ್ಲಿ - ನ  ಮಿಚೆಂದರ  

   ಪೊರಕ: ಹ್ತುು ಪ ೈಸ್ ಗ್  ಒೆಂದು ಲ್ಲ ಟ್ರ್ ನೀರತ -  ನಾ. ರ್ಾರಂತ ಪ ರಯಜ   

 
ಘಟಕ-3 
ಕತಟತಂಬ: 

ಸರ್ಾಜ್ದ ಮೊಲ ಘಟಕ ಕತಟತಂಬ. ಸರ್ಾಜ್ದ ಎಲ ಿಸಂಸೆೆಗಳೂ (ದಾಂಪತಯ, ಸೆುೀಹ, ಪರಭತತವ ರ್ೌಲಯ ವಯವಸೆೆ 
ಇತಾಯದ) ಹತಟತಟವುದೀೆ ಈ ಮೊಲ ಘಟಕದಂದ. ಕತಟತಂಬದ ಆಧಾರ ಸುಂಭವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರನತು 
ಗತರತತಿಸಲಾಗತತಿುದೆ ಎನತ ವುದತನಜ್ವಾದರೊ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಳಿರೆ್ಯ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಅದತ ಶೆರೀಣಿೀಕೃತ ಸಮಿೀಕರಣವಾಗತತುದೆ. 
ಗಂಡತ ರ್ೀೆಂದರದಲ್ಲಿದದರೆ "ಹಣೆತಣಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಿರತವ ಸಿೆತಿ ಇದರ್ೊೆೆಂದತ ವಿಷ್ಮತೆಯನತು ತರತತುದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆ ಜೆೊತೆಗೀೆ ಹೆಣತಣ 
ಕತಟತಂಬದ ಕಣತಣ ಎನತುವ ಧೆೊೀರರ್ೆಯೊ ಅಷೆಟೀ ಪರಬಲವಾಗಿ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಕೆಳ ಮೀಲ್ಲನ ಮೊದಲ ಮತತು ಗಾಢವಾದ 
ಪರಭಾವ ಕತಟತಂಬದೆದೀ ಆಗಿರತತುದೆ. ತಾಳಮೆ ಪಿರೀತಿ, ತಾಯಗ, ಶರಮ, ಸಹಿಷ್ತಣತ,ೆ ಒಗೆಟತಟ ಇತಾಯದ ಗತಣಗಳನುೆಲಿ ನಾವು 
ಕಲ್ಲಯತವುದತ ಕತಟತಂಬ ವಯವಸೆೆಯಿಂದಲೆೀ. ಸಮಯಜದ ಮೊಲ ಘಟ್ಕ ಕುಟ್ುೆಂಬ ಎೆಂಬ ಧ ಾ ಯದ್ ೊೆಂದಿಗ್  ಶ್ವರಯಮ 
ಕಯರೆಂತರ ಬ ಟ್ಿದ ಜಿ ವ ಕಯದೆಂಬರಿಯ ಆಯದಭಯಗ ʼಕಣಿವ ಯ ಮುದುಕ ಕವಿತ ̓  ಹಯಗೊ ಬಯನ್ು ಮುಷಯುಕ್್ ರವರ 
ʻಬಡವರ ಮಗಳು ಹ ಣಣಲಿʼ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಇಡಲಯಗಿದ್ , ಈ ಭಯಗದಲ್ಲಿ ಕೌಟ್ುೆಂಬಿಕ ಪ್ರಿಸರದ ರ್ಚತರಣ, ಸ್ ನ ಹ್ ಹಯಗೊ 
ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಆಧಯರ ಸೆೆಂಭವಯಗಿ ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಯಜಮಯನ್ನ್ನ್ುನ ಗುರುತಿಸಲಯಗುತುದ್ . ಬಡ ಹ ಣುಣಮಗಳ ಮದುವ  
ಸೆಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಎದುರಯಗಬಹ್ುದ್ಯದ ಸಮಸ್ ಾಗಳ ಒಳನ ೊ ಟ್ದ ರ್ಚತರಣವಿದ್ . ಕಣಿವ ಯ ಮುದುಕ ಕವಿತ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ 
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ಕುಟ್ುೆಂಬಿಯ ಭಯವದ ನ ಲ ಯ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ  ಸ್ಯವಭಯವಿಕವಯಗಿ ದ್ ೈವವನ್ುನ ರ್ಚತಿರಸಿದ್ಯದರ . ಕತಟತಂಬ ವಯವಸೆೆಯ ದಕತೆ-ದೆಸಗೆಳನತು 
ಒಳಗೆೊಳುಳವ ಪಠ್ಯಗಳನತು ಸಾಹಿತಯ ಮತತು ಸಾಹಿತೆಯೀತರ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಪಠ್ಯಗಳನತು ರೊಪಿಸಬಹತದತ. 
೧.ಹೃದಯದ ತೆೊಂದರ ೆ– ನಾ. ಡಿಸ್ ೊ ಜಯ  

   ಪೊರಕ: ಲೊಸಿಯಯ ಪ್ರಯಯಣ - ತ.ರಯ.ಸತ 

೨. ಗೆಂಡ ಹ ೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಗೆಂಧ್ ತಿೀಡಿದಾಹಂಗ -  ಸ್ ೊ ಮಶ  ಖರ ಇರ್ಾರಪತರ 

    ಪೊರಕ: ಕಯಡುತ ೊರ ಯ ಹಯಡು - ಕಡಿದ್ಯಳು ಶಯಮಣಣ  

೩. ಕ ೊನ ಯ ನಿಧಯೇರ – ತಿರವೆೀಣಿ 

     ಪೊರಕ: ಧ್ವನಿಯಿಲಿದ ನ ೊ ವುಗಳು - ಸ್ಯರಯ ಅಬೊಬಕೆರ 

 
ಘಟಕ-4 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ: 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಯನ್ವಿ ಯತ ಯ ವಾವಹಯರಿಕ ದೃರ್ಷಿಕ ೊ ನ್ವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವುದು.ವಾವಹಯರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಾಧಯರಿತ ಗುಣಗಳನ್ುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವೆಂತ  ಪ ರ ರ  ಪ್ಪಸುವುದು. ವಾವಹಯರ ಮತುು ಸವಸೆ ಬದುಕ್ರನ್ ನಿಜ ಅಥ್ೇವನ್ುನ ತಿಳಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಯನ್ವಿ ಯತ  ವಾವಹಯರಿಕ ದೃರ್ಷಿಕ ೊ ನ್ ಹಯಗೊ ವಾವಹಯರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಾಧಯರಿತ ಗುಣಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವೆಂತ  
ಪ ರ ರ  ಪ್ಪಸುವ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ವಸುದ್  ೆಂದರ ಅವರ ನಿಶಯವಯಗಿಾಗಳ ನಿತಾಸತಾಗಳ, ಸ್ ೊ ಮಶ  ಖರ ಇಮಯರಪ್ುರ ಅವರ ಗೆಂಡ-ಹ ೆಂಡತಿ 
ಜಗಳ ಹಯಗೊ ಡಿ.ವಿ,ಜಿ ಯವರ ಬಯಳಿಗ್ ೊೆಂದು ನ್ೆಂಬಿಕ -ಲ  ಖನ್ವನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ಇಡಲಯಗಿದ್ . 
೧. ವಯರ ನ್ ಬಫ್ಟೆ: ವಿಶ್ವಶ ರ ಷಠ ಹ್ೊಡಿಕ ದ್ಯರ - ರ್.ೆಕ  ಪ್ೊಣ  ೇಶ  

    ಪೊರಕ: ನ್ಮಾ ಬದುಕ್ರನ್ ಧ ಾ ಯ ಮತುು ಧ ಾ ಯ ವಾಕಯವೆೀನತ? -  ಎಸ ಷ್ಡಕ್ಷರಿ  

೨.ಕರಯವಳಿ ಬಯಾೆಂಕ್ರೆಂಗ್ ಉದಾಮ – ಎೆಂ.ಬಿ ಪಯಟಿ ಲ  

   ಪೊರಕ:  ದೃಢ್ನಿಧಯೇರದ್ ೊಡನ  ಕಯಯೇನಿವೇಹಿಸಿ – ಜಿ. ಸುರ  ೆಂದರನ್ ,ಅನತ: ಬಿ.ರೆ್.ಎರ್.ಮೊತಿಾ 

೩. ಮಹಿಳಯ ಸೆಂಘಟ್ನ ಯಲ್ಲಿ ಚರಕ - ಪರಸನು 

     ಪ್ೊರಕ: ಯುವ ಜನಯೆಂಗದ ಹ ೊಸ ಆಕಷೇಣ  ಜಿೀನಾ – ಟಿ.ಎೆಂ ಸುಬಬರಯಯ 

 
Semester 2                                                                       

Course Title:  ಬಿ. ಬಿ.ಎ  - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ: ವಾವಹಾರ ನವ್ಹಣ ಕನ್ೆಡ 



69 
 

Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ರ್ಾಯಕ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸಾಮರಸಯ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಅಂತಃಕರಣ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ  ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ - ೧ 
ರ್ಾಯಕ: 

ರ್ಾಯಕವು ಮನತಷ್ಯ ಘನತೆಯನತು ಹೆಚಿ್ಚಸತವ ಮೊಲಭೊತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎನತುವುದನತು ತತವಜ್ಞಾನಗಳು, 
ಅನತಭಾವಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರತ, ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಮತತು ಸಾರ್ಾಜಿಕ ನಾಯಕರತ ಒರ್ೊೆೆರಲ್ಲನಂದ ಒಪಿಪ ಪರತಿಪಾದಸಿದಾದರೆ. 
ರ್ಾಯಕವು ರ್ಾನವರ ಅಸಿುತವ ಮತತು ವಯಕ್ತುತವ ಎರಡನೊು ರೊಪಿಸತವ ನರ್ಾಾಯಕ ಸಂಗತಿಯ್ಕನತುವುದತ ನವಿಾವಾದ. 
ಹಿೀಗಿದೊದ ರ್ಾಯಕ ರ್ೌಲಯವು ಉದದಕೊೆ ಶೆರೀಣಿೀಕರಣರ್ೆೆ ಒಳಗಾಗಿರತವುದತ ವಿಪಯಾಾಸ ಮತತು ದತರಂತ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಯಕಗಳ ಸರ್ಾನ ನೆಲೆಯ ಅಗತಯವನತು ಪರತಿಪಾದಸತವ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ಲ್ಲಂಗ ರಾಜ್ರ್ಾರಣ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು 
ಜಾತಿವಯವಸೆೆ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ಪರಭತತವ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ದೆೀಶಕಟತಟವಿರೆ್, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ಸಾರ್ಾಕತೆ ಈ ಅಂಶಗಳನತು ಈ 
ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಚರ್ಚೇಸುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸುವ ಪ್ರಯತನವಯಗಿದ್ . 
 ಈ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಯದಕ್ರೆ ಲಕೆಮಾ, ಬಸವಣಣ, ಹ್ಡಪ್ದ ಅಪ್ಪಣಣ ರವರ ವಚನ್ಗಳು, ಫುಕುವ ಕನ್ ಕೃರ್ಷ ಪ್ದಧತಿ, 
ಗ್ಯರಮಿ ಣ ಕ ೈಗ್ಯರಿಕ  ಕುರಿತು ಗ್ಯೆಂಧಿ ರರ್ಚಸಿರುವ ಕನ್ನಡಕ ೆ ಅನ್ುವಯದಿತವಯಗಿರುವ ಡಯ.ಸಿ.ಪ್ಪ, ರವಿಕುಮಯರ್್ ರವರ 
ಲ  ಖನ್ವನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಇಡಲಯಗಿದ್ . 

೧. ವಚನ್ಗಳು – ಆಯದಕ್ರೆ ಲಕೆಮಾ, ಬಸವಣಣ, ಹ್ಡಪ್ದ ಅಪ್ಪಣಣ 
೨. ಪ್ುಕುವ ಕನ್ ಕೃರ್ಷ ಪ್ದಧತಿ. 
೩. ಗ್ಯರಮಿ ಣ ಕ ೈಗ್ಯರಿಕ  ಕುರಿತು ಗ್ಯೆಂಧಿ ರ್ಚೆಂತನ  : - ಮೊಲ ಮಹಯತಾ ಗ್ಯೆಂಧಿ 
      ಅನ್ುವಯದ. ಡಯ. ಸಿ.ಪ್ಪ, ರವಿಕುಮಯರ್್ 
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ಘಟ್ಕ -೨  
ಸ್ಯಮರಸಾ 

ಭಿನ್ನ ಆಲ ೊ ಚನ ಗಳ, ದೃಷಟಿಕ ೊ ನ್ಗಳ ಪ್ರ-ವಿರ ೊ ಧ್ಗಳ ನ್ಡುವ  ಸ್ಯಮರಸಾ ಸ್ಯಧಿಸಿಕ ೊಳಳಬ  ಕಯದದುದ ಅಗತಾ. 
ಒಬರು ಇನ ೊನಬಬರನ್ುನ ಶ   ರ್ಷಸದ್   ಪ್ರಸಪರ ಹ ೊೆಂದ್ಯಣಿಕ ಯ ಜ ೊತ ಗ್  ಗ್ೌರವದಿೆಂದ ಬದುಕುವ ಮನ್ಃಸಿೆತಿಯನ್ುನ 
ರೊಪ್ಪಸಿಕ ೊಳುಳವ ಅಗತಾತ ಯ ಅನಿವಯಯೇತ ಯನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ತಿಳಿಸುವ ದೃರ್ಷಿಯಿೆಂದ ಗ್ ೊರೊರು ರಯಮಸ್ಯವಮಿ 
ಅಯಾೆಂಗ್ಯರ ಅವರ ನ್ಮಾ ಊರಿನ್ ರಸಿಕರು, ಡಿವಿಜಿಯವರ ʼಮೆಂಕುತಿಮಾನ್ ಕಗೆದ ಆಯದ ಪ್ದಾಗಳು ಹಯಗೊ 
ಕುವ ೆಂಪ್ುರವರ ಆತಾಚರಿತ  ನ ನ್ಪ್ಪನ್ ದ್ ೊ ಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಹ  ಮಿಯ ಗೆಂಡ ಪ್ರಸೆಂಗ ಭಯಗವನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ಸ್  ರಿಸಲಯಗಿದ್ . 
೧. ನ್ಮಾ ಊರಿನ್ ರಸಿಕರು (ಆಯದ ಭಯಗ) – ಗ್ ೊರೊರು ರಯಮಸ್ಯವಮಿ ಅಯಾೆಂಗ್ಯರ್್ 
     (ಹಿೆಂದೊ-ಮುಸಿಿೆಂ ಸ್ಯಮರಸಾ) 
೨. ಡಿ.ವಿ.ಜಿರವರ ಮೆಂಕುತಿಮಾನ್ ಕಗೆ ಆಯದ ಪ್ದಾಗಳು  
೩. ಕುವ ೆಂಪ್ುರವರ ಆತಾಚರಿತ ರ - ʻಹ  ಮಿಯ ಗೆಂಡʼ ಪ್ರಸೆಂಗ 
 
ಘಟಕ-3 
ಅಂತಃಕರಣ: 

ಮನತಷ್ಯರನತು ರ್ಾನವ ಜಿೀವಿಯನಾುಗಿಸತವ ಪಾರಣವಾಯತವಂೆದರೆ ಅಂತಃಕರಣವೆೀ ಆಗಿದೆ.ರ್ಾನವ 
ದಯಾಮೃತವೆಂದೊ ಇದನತುಕರೆಯಬಹತದತ. ಸಹಜಿೀವಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಕಟಿಟರ್ೊೆಳಳಬೆೀರ್ಾದ ಜಿೀವರ್ೊೆರಳ ಸಂಬಂಧ. ಕಷ್ಟ 
ಸತಖ್ಗಳನತು ಏಳು ಬಿೀಳುಗಳನತು ಭಾವಾತಿರೆೀಕಗಳನತು, ನಂಬಿರ್,ೆ ಅಪನಂಬಿರ್ಗೆಳನತು, ಪೊವಾಗರಹಗಳನತು, ಬಿಕೆಟತಟಗಳನತು, 
ಅನೊಹಯ ಸವಾಲತಗಳನತು ಎದತರಿಸಲತ ಮೊಲಭೊತವಾಗಿ ಬೆೀರ್ಾಗಿರತವುದೀೆ ಅಂತಃಕರಣ. ಇದನತು ಹೃದಯದ ಕಣತಣ 
ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗತತುದೆ. ವಾಣಿಜಿಯೀಕರಣದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯತತಿುವ ೆ ಎಂದತ 
ಭಾಸವಾಗತತಿುರತವ ಪರಸತುತ ಸನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ೦ತಹ ಅಪಪಟ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯವನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ಮನವರಿರೆ್ ರ್ಾಡಿಸಿರೆ್ೊಡಬೀೆರ್ಾದ ತತತತಾ ಅಗತಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಕ ,ಎಸ್.ನ್ರಸಿೆಂಹ್ಸ್ಯವಮಿಯವರ ʼರ ೈಲು ನಿಲಯದಣದಲ್ಲಿʼ 
ಕವಿತ , ಮಯಸಿುಯವರ ಹ ಸರು ಸ್ಯಯುವುದಿಲಿ ಹಯಗೊ ಪ ೊರ. ಪ್ರಭುಶ್ೆಂಕರ ರವರ ʼಅೆಂಗುಲ್ಲ ಮಯಲಯʼ ನಯಟ್ಕದ ಆಯದ 
ಭಯಗವನ್ುನ ಪ್ಠಾವಯಗಿ ತ ಗ್ ದುಕ ೊಳಳಲಯಗಿದ್ . ಈ ಮೊಲಕ ಮಯನ್ವಿ ಯ ಮೌಲಾಗಳನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಮನ್ವರಿಕ  
ಮಯಡಿಸಿಕ ೊಡಬ  ಕಯದ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲಯಗಿದ್ . 
೧. ಹ ಸರು ಸ್ಯಯುವುದಿಲಿ – ಮಯಸಿು 
೨. ಅೆಂಗುಲ್ಲ ಮಯಲಯ ನಯಟ್ಕದ ಭಯಗ- ಪ ೊರ. ಪ್ರಭುಶ್ೆಂಕರ್್ 
೩. ರ ೈಲು ನಿಲಯದಣದಲ್ಲಿ – ಕ .ಎಸ.ನ್ರಸಿೆಂಹ್ಸ್ಯವಮಿ 
ಘಟ್ಕ: ೪    
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 
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ವಾವಹಯರಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪ್ಟ್ಿ ಪಯರಿಭಯರ್ಷಕ ಪ್ದಗಳ ಅರಿವು, ವಾವಹಯರದಲ್ಲಿ ಜಿ ವನ್ ಮೌಲಾವನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲು 
ಮಯದರಿ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುವ ಸಲುವಯಗಿ, ಸುಧಯಮೊತಿೇಯವರ ʻಸ್ಯಮಯನ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯಮಯನ್ಾರುʼ ಕಯಾಪ್ಿನ್್ ಗ್ ೊ ಪ್ಪನಯಥ್್ 
ಜಿ.ಆರ್. ರವರ ಕನ್ನಡ ಅನ್ುವಯದಿತ ಲ  ಖನ್ ನಿ ವು ಈ ವಿಮಯನ್ವನ್ುನ ಕಳ ದುಕ ೊಳಳಲು ಸ್ಯಧ್ಾವಿಲಿ ಹಯಗೊ ಅ.ನ್.ಕೃ  ರವರ 
ಹ್ರಟ ಯಿೆಂದ ಕೊಡಿದ ʻಪ ೊರಕ ̓  ಲ  ಖನ್ವನ್ುನ ಪ್ಠಾವಯಗಿ ಆಯೆ ಮಯಡುವ ಮೊಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಯಾವಹಯರಿಕವಯಗಿ 
ರ್ಚೆಂತಿಸುವೆಂತ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಪ ರ ರ  ಪ್ಪಸುವ ಪ್ರಯತನವಯಗಿದ್ . 

೧. ಸ್ಯಮಯನ್ಾರಲ್ಲಿ ಅಸಮಯನ್ಾರು – ಸುಧಯಮೊತಿೇ 
೨.್“ನಿ ವು ಈ ವಿಮಯನ್ವನ್ುನ ಕಳ ದುಕ ೊಳಳಲು ಸ್ಯಧ್ಾವಿಲಿ”್– ಕಯಾಪ್ಿನ್್ ಗ್ ೊ ಪ್ಪನಯಥ್್ ಜಿ.ಆರ್. 
೩. ಪ ೊರಕ  (ಹ್ರಟ ) – ಅ.ನ್.ಕೃ ರವರ ಲ  ಖನ್ 
 

10. ಬಿ.ಹನಚ್.ಎೆಂ ಆತಿಥಾ ನವ್ಹಣ ಕನ್ೆಡ 

B.H.M Degree Programme 

Semester 1                                                                       
Course Title: ಬಿ.ಹನಚ್.ಎೆಂ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ಆತಿಥಯ ನವಾಹ ಣ ಕನಾಡ  
ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 
ಸಂಪಾದಕರತ: ಆರ್. ವಸುೆಂಧ್ರ, ಡಯ. ಬಸವರಯಜ ಕ .ಪ್ಪ, ಎಸ. ವರಲಕ್ಷ್ಮ , ಡಯ.ರಯಜ  ಶ್ವರಿ ಎೆಂ.ಆರ್. 
 
Course Title:      ಬಿ.ಹನಚ್.ಎೆಂ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ಆತಿಥಯ ನವ ಾಹಣ ಕನಾಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ- ನತಡಿ ಚ್ಚಂತನೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಪರಕೃತಿ ಮನತಷ್ಯ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ವೆೈಜ್ಞಾನಕತೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ     ೧೩/೧೪ 
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ಘಟ್ಕ-೧ 
ಕನ್ನಡ ನಯಡು-ನ್ುಡಿ ರ್ಚೆಂತನ  

ಕನ್ನಡ ನಯಡು-ನ್ುಡಿ ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಸಮಸ್ ಾಗಳು ಅವುಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಹ್ರಿಸಿಕ ೊಳುಳವ ಬಗ್ ೆ, ಕನ್ನಡಯಭಿಮಯನ್ ಕನ್ನಡ 
ನಯಡಿನ್ ವಿಶ್ಷಿ ಕನ್ನಡತನ್ವನ್ುನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವೆಂತಹ್ ಪ್ರಯತನವನ್ುನ ಈ ಪ್ಠಾದ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . 
1. ಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡಿಗರ ತಯಯಿ      -ಗ್ ೊ ವಿೆಂದ ಪ ೈ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ-ರಕ್ಷ್ಸು ಕನಯೇಟ್ಕ ದ್  ವಿ.    -ಶಯೆಂತಕವಿ 

2. ಪ್ಠಾ: ಇೆಂಗಿಿಷ ಬಯರಹ್ಾಣ ಕನ್ನಡ ಶ್ ದರ    -ಯು.ಆರ್. ಅನ್ೆಂತಮೊತಿೇ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ-ನ್ಮಗ್  ಬ  ಕಯಗಿರುವ ಇೆಂಗಿಿಷ    -ಕುವ ೆಂಪ್ು. 

3. ಕನ್ನಡ ಕಟ್ುಿವ ಕ ಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷತ್ನ್ ಪಯತರ    -ಪ್ೃರ್ಥವದತು ಚೆಂದರಶ   ಭಿ. 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ಸ್ ೈಬರ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಯೆನ್ ಸ್ಯಧ್ಾತ  ಇತಯಾದಿ -ಸಿ.ವಿ.ರವಿಕುಮಯರ್.  

 
ಘಟ್ಕ-೨ 
ಪ್ರಕೃತಿ ಮನ್ುಷಾ 

ಮಯನ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒೆಂದು ಭಯಗ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತುು ಮನ್ುಷಾನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳನ್ುನ ಕುರಿತು ಹ್ಲವು 
ಆಯಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಭಿವಾಕ್ರುಯನ್ುನ ಪ್ಡ ಯುತುದ್ . ಪ್ರಕೃತಿಯೊೆಂದಿಗ್  ಮನ್ುಷಾನ್ ಅಸಿುತವ ವಿಶ್ಷಿತ ಯನ್ುನ 
ಪ್ಡ ದುಕ ೊಳುಳವುದು, ಮನ್ುಷಾ ತನ್ನ ಬದುಕ ೊನ ೊಳಗ್  ತನ್ನೆಂತ  ಜಿ ವಿಸುವ ಹ್ಲವು ವಾಕ್ರುಗಳ ೂೆಂದಿಗ್  ಕಟಿಿಕ ೊಳುಳವ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳು ಪ್ಪರ ತಿ, ಸ್ ನ ಹ್, ದ್ ವ ಷ, ಅಸೊಯ, ಇತರ  ಭಯವನ ಗಳ ೂೆಂದಿಗ್  ಸದ್ಯ ಸ್ ಣಸ್ಯಡುತುಲ   ತನ್ನ ಬದುಕನ್ುನ 
ಕಟಿಿಕ ೊಳಳಲು ಯತಿನಸುತಯುನ . ಹಿ ಗ್  ಕಟಿಿಕ ೊಳುಳವ ಬದುಕ್ರನ್ಲ್ಲಿ ನಯಗರಿ ಕತ  ಉದ್ಯತುತ ಗ್ ೊ ಅಥ್ವಯ ವಿನಯಶ್ಕ ೊೆ ಕಯರಣವಯಗುವ 
ಸ್ಯಧ್ಾತ ಗಳಿವ . 
1. ಪ್ಠಾ: ಪ ೆಂಡುಾಲಮ ಬಯಲದ ನಯಯಿ   -ಪ್ೊಣೇಚೆಂದರ ತ  ಜಸಿವ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ತುೆಂಗಭದ್ ರ     -ಕ .ಎಸ.ನ್. 

2. ಪ್ಠಾ: ವಿಶ್ವ ಕುಟ್ುೆಂಬಿಯ ಕಷಿ    -ಪ್ು.ತಿ.ನ್ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ-ಅವವ     -ಪ್ಪ. ಲೆಂಕ  ಶ 

3. ಪ್ಠಾ: ಬ ಟ್ಿದ ಜಿ ವ (ಸೆಂಗರಹ್)    -ಡಯ. ಶ್ವರಯಮ ಕಯರೆಂತ  

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ-ಜ್ಞಯಪ್ಕ ರ್ಚತರಶಯಲ     -ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. 
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ಘಟ್ಕ-೩ 
ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕತ  

ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕತ  ಆಧ್ುನಿಕ ಭಯರತಿ ಯ ಸಮಯಜವು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಮುಖಾ ಸವಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒೆಂದು ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ 
ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ ಇೆಂದಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಮನ ೊ ಧ್ಮೇ ಬ ಳ ಸುವುದು ತಿ ರಯ ಅಗತಾವಯಗಿದ್ . ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ 
ಮನ ೊ ಧ್ಮೇವು ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ ಆರ ೊ ಗಾಕರವಯದುದು ಮತುು ಸಮಯನ್ವಯದ ಪಯತಳಿಕ ಯ ಬದುಕ್ರನ್ ಕರಮಗಳನ್ುನ 
ರೊಪ್ಪಸಬಲಿದು. ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಗದ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . 
1. ಪ್ಠಾ: ಗ್ಯರುಫಿ ನ್ ಎೆಂಬ ಸ್ ೊ ಜಿಗದ ವಸುು  -ಡಯ. ಜಿ. ಶ್ರ ಪ್ರಕಯಶ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ-ಡಿಜಿಟ್ಲ ಕಯರೆಂತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಿಚಯಗಳು (ಮೊಲ ಲ  ಖಕರನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ) -ಅನ್ುವಯದ-ವ ೈ.ಸಿ.ಕಮಲ 

2. ಪ್ಠಾ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ನ್ತೇನ್ ರೆಂಗೆಂ   -ಡಯ.ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ.ಸ್ಯವಮಿ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ತ ೆಂಕಣ ಗ್ಯಳಿಯಯಟ್   -ಪ್ೆಂಜ  ಮೆಂಗ್  ಶ್ರಯಯರು 

3. ಪ್ಠಾ: ನಿಸಗೇವ   ಘೊ ರ್ಷಸುವ ಲಯಕ್ ಡೌನ್  -ನಯಗ್  ಶ್ ಹ ಗಡ  

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ಗೃಹ್ಭೆಂಗ (ಆಯದ ಭಯಗ)  -ಡಯ.ಎಸ.ಎಲ.ಭ ೈರಪ್ಪ 

 
ಘಟ್ಕ-೪ 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 

ಬಹ್ುಶ್ಸಿು ಯ ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ಅನ್ುವು ಮಯಡಿಕ ೊಡುವ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟ್ಕವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . ದ್  ಶ್ದಿೆಂದ 
ದ್  ಶ್ಕ ೆ ಜನಯೆಂಗದಿೆಂದ ಜನಯೆಂಗಕ ೆ, ಕಯಲದಿಣದ ಕಯಲಕ ೆ ಆಹಯರ ಪ್ದಧತಿಗಳು ವ ೈವಿಧ್ಾಮಯವಯಗಿದ್ . ಇದು ಮಯನ್ವ 
ಜನಯೆಂಗದ ಸೆಂಸೃತಿಯ ಗುರುತಯಗಿಯೊ ಗುರುತಿಸಲಪಡುತಿುವ . ಆಹಯರವಿಲಿದ್  ಯಯವ ಜಿ ವವೂ ಉಳಿಯಲು ಸ್ಯಧ್ಾವಿಲಿ. 
ಅದಕಯೆಗಿಯ  ಅನ್ನ ಬರಹ್ಾ ಎೆಂದು ಕರ ಯುವ ಪ್ದಧತಿ ಭಯರತಿ ಯ ದ್  ಶ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ . ಇೆಂತಹ್ ಆಹಯರ ಪ್ದಧತಿಗಳ ಪ್ರಿಚಯವನ್ುನ 
ಸೆಂಕ್ಷ್ಪ್ುವಯಗಿ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿಕ ೊಳಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಯಯವಯಗುತುದ್ , 
1. ಪ್ಠಾ: ಆಹಯರ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಯಿೆಂದ ಬದುಕ್ರಗ್  ಭದರತ    -ನಯ. ಕಯರೆಂತ ಪ ರಯಜ  

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ಉತುಮ ಆಹಯರದಿೆಂದ ಒಳ ಳಯ ಆರ ೊ ಗಾ (ಆಕರ-ವಿಜಯವಯಣಿ) -ಡಯ. ಬನ್ು ದ್  ಶ್ಪಯೆಂಡ  

2. ಪ್ಠಾ: ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಹಯರ ಸೆಂಸೃತಿ   -ಡಯ. ಜ ೊಾ ತಯಿನ ಕಯಮತ 

ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ –ರುರ್ಚ (ಇದು ಏನ್ು? ಲ  ಖನ್ವ ಕಥ ಯೊ?) -ಸುನ್ೆಂದ ಬ ಳಗ್ಯೆಂವಕರ್ 

3. ಪ್ಠಾ: ಸಿದಧ ಆಹಯರ ಸ್  ವನ ಯೊ ಆರ ೊ ಗಾದ ಒತ ುಯೊ -ಡಯ. ಶ್ರ ಪಯದ ಭಟ್ ಿ
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ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ಮರಳಿ ಮಣಿಣಗ್  (ಉಪ್ಪಪನ್ ಕಯಯಿ ಪ್ರಸೆಂಗ) -ಡಯ. ಶ್ವರಯಮ ಕಯರೆಂತ 

 
Semester ೨                                                                     
 
Course Title:      ಬಿ.ಹನಚ್.ಎೆಂ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ಆತಿಥಯ ನವ ಾಹಣ ಕನಾಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಜಯಗತಿ ಕರಣ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸಮಯಜ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಪ್ಪರ ತಿ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ     ೧೩/೧೪ 

 
ಘಟಕ-೧  
ಜಯಗತಿ ಕರಣ 

ಜಯಗತಿ ಕರಣ ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಜಯಗತಿಕ ವಿದಾಮಯನ್ವಯಗಿದುದ ಬ  ಕಯಗಿ, ಬ  ಡವಯಗಿ ಎಲಿ ರಯಷರಗಳಲೊಿ 
ಅನಿವಯಯೇವಯಗಿ ಒಳಗ್ಯಗುತಿುರುವ ಒೆಂದು ಪ್ರಕ್ರರಯವಯಗಿದ್ . ಇಡಿ  ವಿಶ್ವವನ ನ  ಒೆಂದು ರ್ಚಕೆ ಹ್ಳಿಳಯಯಗಿ ರೊಪ್ಪಸುವುದು 
ಇದರ ಉದ್ ದ ಶ್ವಯಗಿದ್ . ಇದು ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ವ ೈವಿಧ್ಾತ , ಜಿ ವೆಂತಿಕ ಯನ್ುನ ನಯಶ್ಮಯಡುತಯು ಐಕರೊಪ್ಪ ಸೆಂಸೃತಿಯನ್ುನ 
ರೊಪ್ಪಸುತುದ್ . ಎಲಿದರ ಮೆ ಲೊ ಬಲಯಢ್ಾ ರಯಷರಗಳ ಆಕರಮಣವಯಗುತಿುದ್ . ಭಯರತವೂ ಸ್  ರಿದೆಂತ  ಮೊರನ   ಜಗತಿುನ್ 
ರಯಷರಗಳು ಇದರ ಬಲ್ಲಪ್ಶ್ುಗಳಯಗುತಿುದ್ . ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಜಯಗತಿ ಕರಣದ ಹಯಗು-ಹ ೊ ಗುಗಳ ಕಡ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳ 
ಮನ್ಸಿನ್ುನ ಸ್ ಳ ದು ಆ ದಿಕ್ರೆನ ಡ  ಆಲ ೊ ರ್ಚಸುವೆಂತ  ಮಯಡುವುದ್   ಈ ಪ್ಠಾಗಳ ಭಯಗಗಳ ಉದ್ ದ ಶ್ವಯಗಿದ್ . 
೧. ವಿಚಯರ ಸ್ಯಹಿತಾ – ನಯಗ್  ಶ್ ಹ ಗ್ ಡ  
೨. ಲ  ಖನ್ – ಆಶ್ಷ ನ್ೆಂದಿ 
೩. ಕವಿತ  – ಎೆಂ.ಆರ್. ಕಮಲ 
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ಘಟಕ-೨ 
ಸಮಯಜ 

ಮಯನ್ವ ಸಮಯಜದ ಪಯರಧ್ಮಿಕ ಘಟ್ಕವ ೆಂದರ  ಕುಟ್ುೆಂಬ. ಇೆಂತಹ್ ಹ್ಲವು ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳು ಒೆಂದು ಕಡ  ವಯಸಿಸಲು 
ತ ೊಡಗಿ ಸಮಯಜವ ನಿಸಿಕ ೊಳುಳತುವ . ಈ ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ ಧಯಮಿೇಕ, ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥೇಕ ವಾವಸ್ ೆಗಳು ರೊಪ್ುಗ್ ೊಳುಳವುದರ ಜ ೊತ  
ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ವಾವಸ್ ೆಯ ತೆಂತಯನ   ರೊಪ್ುಗ್ ೊೆಂಡಿರುತುದ್ . ವಾಕ್ರುಯ ಸಮಯಜದ ನ ೈತಿಕತ ಯ ಕಯವಲುಗ್ಯರನಯಗಿ ಜವಯಬಯದರಿ 
ಹ ೊರುತಯುನ . ಆದರ  ಹಿ ಗ್  ಹ ೊರುವಯಗ ಅನ  ಕ ಸೆಂಘಷೇಗಳನ್ುನ ಎದುರಿಸುವುದು ಸಹ್ಜವ   ಆಗಿರುತುದ್ . ವಾಕ್ರುಯ 
ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಮತುು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಹಿತ-ಅಹಿತಗಳು ಬ  ರ  ಬ  ರ  ಸವರೊಪ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ಡ ದುಕ ೊೆಂಡು ಸೆಂಘಷೇದಲ ಿ  
ಸಮರ್ಷಠಯನ್ುನ ಪ್ಡ ದುಕ ೊಳುಳತುದ್ . ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊ[ಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ . 
೧. ಸವೇಮೆಂಗಳ – ಚದುರೆಂಗ 
೨. ರೆಂಗ್ ೊ ಲ್ಲ – ಕ .ಎಸ. ನಿಸ್ಯರ್್ ಅಹ್ಮದ್್  
೩. ಇನಯೆ ನಯಗರಿ ಕತ  (ಆಯದ ಭಯಗ) – ನ  ಮಿಚೆಂದರ 
(ಪ ರುವಿನ್ ಪ್ವಿತರ ಕಣಿವ ಯಲ್ಲಿʼ) 
 
ಘಟಕ-೩ 
ಪ್ಪರ ತಿ 

ಎಲಯಿ ಜಿ ವ ಚ  ತನ್ಗಳಿಗ್  ಮೊಲವಯದುದ್   ಪ್ಪರ ತಿ. ಪ್ಪರ ತಿ ಇಲಿದ್  ಜಗತ ು  ಇಲಿ. ಎಲಿ ಧ್ಮೇಗಳ ಮೊಲ ತತವ 
ಪ್ಪರ ತಿಯ  ಆಗಿದ್ . ಸೃರ್ಷಿಯ ಪ ರ ರಕ ತತವ ಪ್ಪರ ತಿಯ  ಆಗಿದ್ . ಇೆಂತಹ್ ಪ್ಪರ ತಿ ಮಯನ್ವ ಜನಯೆಂಗವನ್ುನ ಅದಿವತಿ ಯವಯಗಿ 
ಆಳುತುಲ   ಇರುತುದ್ . ಜಗತಿುನ್ ಎಲಯಿ ಕಯವಾಗಳು ಸೃರ್ಷಿಯಯಗುವುದು ಈ ಪ್ಪರ ತಿ – ದ್ ವ ಷಗಳ ಸೆಂಘಷೇದಲ್ಲಿ ಇೆಂತಹ್ ಪ್ಪರ ತಿ 
ಕಯವಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಯನ್ವಿ ಯ ಮೌಲಾಗಳನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುವ ಪ್ರಿ ವಿಶ್ಷಿವಯಗಿರುತುದ್ . ಈ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಹ  ಳಲ ೆಂದ್   ಈ ಪ್ಠಾಭಯಗ 
ರೊಪ್ಪತಗ್ ೊೆಂಡಿದ್ . 

೧. ಮಲ ಗಳಲ್ಲ ಿಮದುಮಗಳು (ಆಯದ ಭಯಗ)-  ಕುವ ೆಂಪ್ು 
೨. ಪಯಪ್ದ ಹ್ೊಗಳು (ಅನ್ುವಯದ) – ಲೆಂಕ  ಶ್ 
೩. ನಿ ರು ಮತುು ಪ್ಪರ ತಿ – ಜಿಡುಾ ಕೃಷಣಮೊತಿೇ 
 
ಘಟಕ-೪ 
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 

ಮನ್ುಷಾನ್ ಜಿ ವನ್ಕ ೆ ಭಯವನ ಗಳು ಎಷುಿ ಮುಖಾವ  ಅೆಂತ ಯ  ಜಿ ವಿಸುವುದಕ ೆ ಉದ್ ೊಾ ಗವೂ ಮುಖಾ 
ಜಯಘತಿ ಕರಣದ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ನಿೆಂತು ನ ೊ ಡಿದ್ಯಗ ಜಯಗತಿ ಕರಣದ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ನಿೆಂತು ನ ೊ ಡಿದ್ಯಗ ಮನ್ುಷಾ ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್ಕ ೆ 
ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕತ ಗ್  ಆಧ್ುನಿಕತ ಗ್  ತ ಗದುಕ ೊಳುಳವುದು ಅನಿವಯಯೇವಯಗಿದ್ . ಇೆಂತಹ್ ಸೆಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪ್ೊಾಟ್ರ್್ ಕೌಶ್ಲಾ ಅತಾೆಂತ 
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ಮುಖಾ. ಆದರ  ಇದರ ೊೆಂದಿಗ್  ಅವನಿಗ್  ಪ್ರೆಂಪ್ರ ಯ ಅರಿವು ಅಗತಾ. ವತೇಮಯನ್ದ, ರಯಜಕ್ರ ಯ ವಿಚಯರಗಳೂ ಸಹ್ 
ಅಗತಾ. ಯಯವುದನ್ುಬ ತ ೊರ ದು ಬದುಕಲು ಸ್ಯಧ್ಾವಿಲಿ. ಇೆಂದು ಮಯನ್ವನ್ ಜಿ ವನ್ ಅತಾೆಂತ ಸೆಂಕ್ರ ಣೇಮಯವಯಗಿದುದ, 
ಅವನ್ ಆಲ ೊ ಚನ ಗಳೂ ಸಹ್ ಸೆಂಕ್ರ ಣೇತ ಯನ್ುನ ಒಳಗ್ ೊೆಂಡಿರುತುದ್ . 
೧. ಕೆಂಪ್ೊಾಟ್ರ್್ 
೨. ಜಯನ್ಪ್ದ ಲ  ಖನ್ 
೩. ಜಯನ್ಪ್ದ ಲ  ಖನ್ 
೪. ರಯಜಕ್ರ ಯ ಲ  ಖನ್ 
 

೧1. ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಏವಿಯ್ಕೀಷನ ಮಾಾನ್ನೀಜ ಮೆಂಟ್ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ಗಗನಯ ಾನ ನವಾಹ ಣಾ 
ಕನಾಡ 

Semester 1                                                                       

Course Title: ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಏವಿಯ್ಕೀಷನ  ಮಾಾನ್ನೀಜ ಮೆಂಟ್ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ಗಗನಯ ಾನ 
ನವಾಹ ಣಾ ಕನಾಡ 

ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತ ಡಯ.ಸಿ.ನಯಗಭೊಷಣ ನದೆೀಾಶಕರತ, ಕನುಡ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ 

ಸಂಪಾದಕರತ: ಡಯ.ಮೆಂಜುನಯಥ್, ಪ ೊರ.ದ್  ವರಯಜ  ಗ್ೌಡ. ಎೆಂ. ಎಚ್್ 

ಡಯ.ಮಯದ್  ಶ. ಎನ್್,  ಶ್ರ ಮತಿ ಅೆಂಬಿಕ. ಎ. ಆರ್್ 

Course Title:      ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಏವಿಯ್ಕೀಷನ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ಗಗನಯಾನ ನ ವಾಹಣ ಾ ಕನಾಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 
ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ಕನುಡ ನಾಡತ- ನತಡಿ ಚ್ಚಂತನೆ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಆಧತನಕತೆ    ೧೩/೧೪ 
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ಘಟಕ-೩ ಕತಟತಂಬ    ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ     ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟ್ಕ-೧  

ಕನ್ನಡ ನಯಡು-ನ್ುಡಿ ರ್ಚೆಂತನ  

ಪ್ದವಿ ಪ್ಠಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಯಡು-ನ್ುಡಿ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳು ಮತುು ಕನ್ನಡ ಭಯಷಯ ಸೆಂಸೃತಿಗ್  ಇರುವ ಬಹ್ುಮುಖಿ 
ಆಯಯಮಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಘಟ್ಕ-೧ ಅನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಗಿದ್ .್ಆಲೊರು್ವ ೆಂಕಟ್ರಯಯರ್ಕನಯೇಟ್ಕತವದ್ವಿಕಯಸ್
ಕೃತಿಯಿೆಂದ್ಆಯದ್ಲ  ಖನ್ 
ಕನ್ನಡ್ಸೆಂಸೃತಿಯ್ಹಿರಿಮೆ್ಗರಿಮೆ್ಎೆಂ.್ರ್ಚದ್ಯನ್ೆಂದಮೊತಿೇ್ಅವರ್ಕೃತಿಯಿೆಂದ್ಆಯದ್ಲ  ಖನ್್ಮತುು -್ಕೆಂನ್ುಡಿಯ್
ಹ್ುಟ್ುಿ್ಶ್ೆಂ.ಬಯ.್ಜ ೊ ಶ್್ಅವರ್ಕೃತಿಯಿೆಂದ್ಆಯದ್ಲ  ಖನ್ ಕವನ್ವನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ಇಡಲಯಗಿದ್ . ಇದರಿೆಂದ ಕನ್ನಡ 
ನಯಡು-ನ್ುಡಿಯ ಬಗ್ ೆ ಹ ರಿ್ಚನ್ ಅಭಿಮಯನ್ ಮೊಡುವುದಲಿದ್   ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಯನ್ುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಯಗುತುದ್ . 
1) ಕನಯೇಟ್ಕತವದ ಮಿ ಮಯoಸ್  -ಆಲೊರು ವ ೆಂಕಟ್ರಯಯರು 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ನಯಡಸಿರಿ -ನ್ೆಂಜುೆಂಡಕವಿ 
2) ಬಿನ್ನಹ್- ಶ್ೆಂ.ಬಯ. ಜ ೊ ಶ್  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ಕನ್ನಡವ   ನ್ನ್ನ ಧ್ಮೇ –ಜಯದ್  ವಿ ತಯಯಿ ಲ್ಲಗ್ಯಡ  ಬದಲಯಯಿಸಿ 
3) ವಿಶ್ವಮಯನ್ವ ಸೆಂದ್  ಶ್ -ಕುವ ೆಂಪ್ು 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ಹ್ಚ ಿ  ವು ಕನ್ನಡದ ದಿ ಪ್ -ಡಿ. ಎಸ. ಕಕ್ರೇ. 

ಘಟಕ-2 

ಆಧತನಕತ:ೆ 
ಕಳದೆ ಶತರ್ಾನದಂದ ಜ್ಗತತು ಆಧತನಕತಯೆ ಜೆೊತೆಗ ೆ ಮತಖಾಮತಖಿಯನತು ನಡೆಸತತುಲೆೀ ಬಂದದೆ. 

ಆಧತನಕತಯೆತ ಆಕಷ್ಾರ್ೆಯೊ ಹೌದತ, ಬದಲಾವರ್ೆಯ ಪಕ್ತಯ್ಕಯೊ ಹೌದತ, ಸವಾಲೊ ಹೌದತ, ದತರಂತವೂ ಹೌದತ. 
ಮತಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊರನೆಯ ಜ್ಗತಿುನ ರಾಷ್ರಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಇದತ ಇನೊು ಹೆಚತ ಿ ಸಂಕ್ತೀಣಾವಾಗಿದೆ. ಆಧತನಕತಯೆತ 
ಸಾರ್ಾಜಿಕ  

 
ತರತಮಗಳನತು ನವಾರಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲತ ಇರತವ ಪರಿಹಾರ ರ್ಾಗಾ ಎಂದೆೀ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತತು. ರ್ಾಲಕರಮೀಣ ಆಧತನಕ 

ವಿದಯರ್ಾನಗಳು ಶೆರೀಣಿಕರಣವನತು ಇನೊು ಬಲಪಡಿಸತತಿುವೆ ಎನತುವ ಸತಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗತತಿುದೆ. ಆಧತನಕತಯೆ ಪರ ಮತತು 
ವಿರೆೊೀಧದ ಅಂಶಗಳಿರತವ ಪಠ್ಯಗಳನತು “ಸಂಯೀಜಿಸಿದರೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಆಧತನಕತಯೆ ಸಪಷ್ಟ' ಚ್ಚತರಣ ಸಿಗತತುದೆ. 
1) ಭಯರತಿ ಯ ಮನ್ಸುಿ ಮತುು ಭೊಮಿ -ಡಿ. ಆರ್. ನಯಗರಯಜ್. 
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ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಜ ೊ ಳದ ಪಯಳಿ -ಚನ್ನವಿ ರ ಕಣವಿ 
2) ಮನ ತನ್ದ ಮಯನ್ -ಕೆಂಬಯರ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಸಿ ತಯಪ್ಹ್ರಣ ಪ್ರಸೆಂಗ -ನಯಗಚೆಂದರ  
3) ಅವಲೆಂಬಿತರು -ವ ೈದ್  ಹಿ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಚಪ್ಪಲ್ಲಗಳು -ಸ್ಯರಯ ಅಬೊಬಕೆರ್ 
 
ಘಟಕ-3 
ಕತಟತಂಬ: 

ಸರ್ಾಜ್ದ ಮೊಲ ಘಟಕ ಕತಟತೆಂಬ. ಸರ್ಾಜ್ದ ಎಲ ಿಸಂಸೆೆಗಳೂ (ದಾಂಪತಯ, ಸೆುೀಹ, ಪರಭತತವ ರ್ೌಲಯ ವಯವಸೆೆ 
ಇತಾಯದ)ಹತಟತಟವುದೀೆ ಈ ಮೊಲ ಘಟಕದಂದ. ಕತಟತಂಬದ ಆಧಾರ ಸುಂಭವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರನತು 
ಗತರತತಿಸಲಾಗತತಿುದೆ ಎನತ ವುದತನಜ್ವಾದರೊ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಂಡಾಳಿರೆ್ಯ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಅದತ ಶೆರೀಣಿೀಕೃತ ಸಮಿೀಕರಣವಾಗತತುದೆ. 
ಗಂಡತ ರ್ೀೆಂದರದಲ್ಲಿದದರೆ "ಹಣೆತಣಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಿರತವ ಸಿೆತಿ ಇದರ್ೊೆೆಂದತ ವಿಷ್ಮತೆಯನತು ತರತತುದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆ ಜೆೊತೆಗೀೆ ಹೆಣತಣ 
ಕತಟತಂಬದ ಕಣತಣ ಎನತುವ ಧೆೊೀರರ್ೆಯೊ ಅಷೆಟೀ ಪರಬಲವಾಗಿ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಕೆಳ ಮೀಲ್ಲನ ಮೊದಲ ಮತತು ಗಾಢವಾದ 
ಪರಭಾವ ಕತಟತಂಬದೆದೀ ಆಗಿರತತುದೆ. ತಾಳಮೆ ಪಿರೀತಿ, ತಾಯಗ, ಶರಮ, ಸಹಿಷ್ತಣತ,ೆ ಒಗೆಟತಟ ಇತಾಯದ ಗತಣಗಳನುೆಲಿ ನಾವು 
ಕಲ್ಲಯತವುದತ ಕತಟತಂಬ ವಯವಸೆೆಯಿಂದಲೆೀ. ಸಮಯಜದ ಮೊಲ ಘಟ್ಕ ಕುಟ್ುೆಂಬ ಎೆಂಬ ಧ ಾ ಯದ್ ೊೆಂದಿಗ್  ಕತಟತಂಬ 
ವಯವಸೆೆಯ ದಕತೆ-ದೆಸಗೆಳನತು ಒಳಗೊೆಳುಳವ ಪಠ್ಯಗಳನತು ಸಾಹಿತಯ ಮತತು ಸಾಹಿತೆಯೀತರ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಸಂಗಹಿಸಿ ಪಠ್ಯಗಳನತು 
ರೊಪಿಸಬಹತದತ. 

 
1) ಸ್ಯವಿರಕ ೊೆಬಬಳು –ಶ್ವರಯಮ ಕಯರoತ.  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಬಿಳಿಲು ಬಿಟ್ಿ ಬದುಕು -ಕಯ.ತ. ರ್ಚಕೆಣಣ 
2) ವ ೆಂಕಟಿಗನ್ ಹ ೆಂಡತಿ -ಮಯಸಿು 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ಹ ೆಂಡತಿಯೊಬಬಳು -ಕ .ಎಸ.ನ್. 
3) ಸಮರಸವ   ಜಿ ವನ್ -ವಿ. ಕೃ. ಗ್ ೊ ಕಯಕ್. 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ - ಜಯನ್ಕ್ರ ಬಯಯಿಯವರ ಸಮಸ್ ಾ ಸoಜ ಗಣಣ ನ ೊ ಟ್ದಲ್ಲಿ  

ಅವಿಭಕು ಕುಟ್ುೆಂಬದಿೆಂದ ಹ ೊರಬೆಂದದುದ 
 
ಘಟಕ-4 
ಸಂಕ್ತೀಣಾ: 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಯನ್ವಿ ಯತ ಯ ವಾವಹಯರಿಕ ದೃರ್ಷಿಕ ೊ ನ್ವನ್ುನ ಬ ಳ ಸುವುದು.ವಾವಹಯರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಾಧಯರಿತ 
ಗುಣಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವೆಂತ  ಪ ರ ರ  ಪ್ಪಸುವುದು. ವಾವಹಯರ ಮತುು ಸವಸೆ ಬದುಕ್ರನ್ ನಿಜ ಅಥ್ೇವನ್ುನ ತಿಳಿಸುವುದು. 
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ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಯನ್ವಿ ಯತ  ವಾವಹಯರಿಕ ದೃರ್ಷಿಕ ೊ ನ್ ಹಯಗೊ ವಾವಹಯರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಾಧಯರಿತ ಗುಣಗಳನ್ುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವೆಂತ  ಪ ರ ರ  ಪ್ಪಸುವ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ  ಲ  ಖನ್ಗಳನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ಇಡಲಯಗಿದ್ . 
1) ಕಯಾಪ್ನಿ್ ಗ್ ೊ ಪ್ಪನಯಥ್ -ವಿಮಯನ್ಯಯನ್ ಸೆಂಸ್ ೆಯ ಯೊ ಜನ  
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ -ಸೆಂತಸವನ್ುನ ಕಬಳಿಸಿದ ಅನಿರಿ ಕ್ಷ್ತ ಭಿ ಕರ ಸ್ ೊಪ ಟ್ -ಸ್ ೊೆಂದಲಗ್ ರ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ತಿ 
2) ಏರ ೊ ಪ ಿ ನ್ ರ್ಚಟ ಿ –ಪ್ೊಣೇಚೆಂದರ ತ  ಜಸಿವ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಸ್ಯಹ್ಸಮಯ ಈ ಕ್ಷಣವೂ –ಕ . ಓೆಂಕಯರಮೊತಿೇ 
3) ರುದರ ಹ ಲ್ಲಕಯಾಪ್ಿರ್ ಹಿೆಂದಿನ್ ಸಿರ  ಶ್ಕ್ರು -ನ  ಮಿಚೆಂದರ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಹ ೊರಡುವ ಮುನ್ನ -ಎ. ಎನ್. ಮೊತಿೇರಯವ  
 

Semester 2                                                                       

Course Title:  ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಏವಿಯ್ಕೀಷನ - ಕನ್ೆಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ : ಗಗನಯಾನ ನವಾಹ ಣಾ ಕನಾಡ 
Total Contact Hours: 52 to 56 Course Credits : 03 
Formative Assessment Marks : ೪0(CIE) Duration of ESA/EXAM: 3 hours 
Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors  

Summative Assessment Marks: ೬0 (SEE) 

 

ಕನೊೀಸ ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳ ು ಬ ೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿ 
ಘಟಕ-೧ ರ್ಾಯಕ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೨ ಸಾಮರಸಯ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೩ ಅಂತಃಕರಣ ೧೩/೧೪ 
ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ತೀಣಾ  ೧೩/೧೪ 

 

ಘಟಕ - ೧ 
ರ್ಾಯಕ: 

ರ್ಾಯಕವು ಮನತಷ್ಯ ಘನತೆಯನತು ಹೆಚಿ್ಚಸತವ ಮೊಲಭೊತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎನತುವುದನತು ತತವಜ್ಞಾನಗಳು, 
ಅನತಭಾವಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರತ, ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಮತತು ಸಾರ್ಾಜಿಕ ನಾಯಕರತ ಒರ್ೊೆೆರಲ್ಲನಂದ ಒಪಿಪ ಪರತಿಪಾದಸಿದಾದರೆ. 
ರ್ಾಯಕವು ರ್ಾನವರ ಅಸಿುತವ ಮತತು ವಯಕ್ತುತವ ಎರಡನೊು ರೊಪಿಸತವ ನರ್ಾಾಯಕ ಸಂಗತಿಯ್ಕನತುವುದತ ನವಿಾವಾದ. 
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ಹಿೀಗಿದೊದ ರ್ಾಯಕ ರ್ೌಲಯವು ಉದದಕೊೆ ಶೆರೀಣಿೀಕರಣರ್ೆೆ ಒಳಗಾಗಿರತವುದತ ವಿಪಯಾಾಸ ಮತತು ದತರಂತ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಯಕಗಳ ಸರ್ಾನ ನೆಲೆಯ ಅಗತಯವನತು ಪರತಿಪಾದಸತವ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ಲ್ಲಂಗ ರಾಜ್ರ್ಾರಣ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು 
ಜಾತಿವಯವಸೆೆ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ಪರಭತತವ, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ದೆೀಶಕಟತಟವಿರೆ್, ರ್ಾಯಕ ಮತತು ಸಾರ್ಾಕತೆ ಈ ಅಂಶಗಳನತು ಈ 
ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಚರ್ಚೇಸುವ ಪ್ಠಾಗಳನ್ುನ ಆರಿಸುವ ಪ್ರಯತನವಯಗಿದ್ . 

ಅಧಾಯಯ ೧. ವಚನ್ಕಯರರ್ಆಯದ್ವಚನ್ಗಳು 
ಅಧಾಯಯ ೨. ವಿಶ ವ ಶ್ವರಯಾನ್ವರ್ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಯ್ಆಯದ್ಭಯಗ 
ಅಧಾಯಯ ೩. ಕುೆಂಬಯರಿಕ ,್ಚಮಯಾರಿಕ ್ಕುರಿತ್ಲ  ಖನ್ 

 

 
ಘಟ್ಕ -೨  
ಸ್ಯಮರಸಾ 
       ಭಿನ್ನ ಆಲ ೊ ಚನ ಗಳ, ದೃಷಟಿಕ ೊ ನ್ಗಳ ಪ್ರ-ವಿರ ೊ ಧ್ಗಳ ನ್ಡುವ  ಸ್ಯಮರಸಾ ಸ್ಯಧಿಸಿಕ ೊಳಳಬ  ಕಯದದುದ ಅಗತಾ. 
ಒಬರು ಇನ ೊನಬಬರನ್ುನ ಶ   ರ್ಷಸದ್   ಪ್ರಸಪರ ಹ ೊೆಂದ್ಯಣಿಕ ಯ ಜ ೊತ ಗ್  ಗ್ೌರವದಿೆಂದ ಬದುಕುವ ಮನ್ಃಸಿೆತಿಯನ್ುನ 
ರೊಪ್ಪಸಿಕ ೊಳುಳವ ಅಗತಾತ ಯ ಅನಿವಯಯೇತ ಯನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ತಿಳಿಸುವ ದೃರ್ಷಿಯಿೆಂದ್ವಿ ಣಯ್ಶಯೆಂತ  ಶ್ವರ್ಅವರ್
ಒೆಂದು್ ಆಯದ್ ಕತ , ಮತಯೆಂತರ್ ಕುರಿತೆಂತ ್ ಒೆಂದು್ ಲ  ಖನ್,್ ಕನಯೇಟ್ಕದಲ್ಲಿ್ ಕ ೊ ಮುವಯದ್ ಕುರಿತೆಂತ ್ ಒೆಂದು್
ಲ  ಖನ್ಗಳನ್ುನ 
 ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ಸ್  ರಿಸಲಯಗಿದ್ . 
 

ಅಧಾಯಯ ೧. ವಿ ಣಯ್ಶಯೆಂತ  ಶ್ವರ್ಅವರ್ಒೆಂದು್ಆಯದ್ಕತ  
ಅಧಾಯಯ ೨. ಮತಯೆಂತರ್ಕುರಿತೆಂತ ್ಒೆಂದು್ಲ  ಖನ್ 
ಅಧಾಯಯ ೩. ಕನಯೇಟ್ಕದಲ್ಲಿ್ಕ ೊ ಮುವಯದ್ಕುರಿತೆಂತ ್ಒೆಂದು್ಲ  ಖನ್ 

ಘಟಕ-3 
ಅಂತಃಕರಣ: 
      ಮನತಷ್ಯರನತು ರ್ಾನವ ಜಿೀವಿಯನಾುಗಿಸತವ ಪಾರಣವಾಯತವೆಂದರ ೆ ಅಂತಃಕರಣವೆೀ ಆಗಿದೆ.ರ್ಾನವ 
ದಯಾಮೃತವೆಂದೊ ಇದನತುಕರೆಯಬಹತದತ. ಸಹಜಿೀವಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಕಟಿಟರ್ೊೆಳಳಬೆೀರ್ಾದ ಜಿೀವರ್ೊೆರಳ ಸಂಬಂಧ. ಕಷ್ಟ 
ಸತಖ್ಗಳನತು ಏಳು ಬಿೀಳುಗಳನತು ಭಾವಾತಿರೆೀಕಗಳನತು, ನಂಬಿರ್,ೆ ಅಪನಂಬಿರ್ಗೆಳನತು, ಪೊವಾಗರಹಗಳನತು, ಬಿಕೆಟತಟಗಳನತು, 
ಅನೊಹಯ ಸವಾಲತಗಳನತು ಎದತರಿಸಲತ ಮೊಲಭೊತವಾಗಿ ಬೆೀರ್ಾಗಿರತವುದೀೆ ಅಂತಃಕರಣ. ಇದನತು ಹೃದಯದ ಕಣತಣ 
ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗತತುದೆ. ವಾಣಿಜಿಯೀಕರಣದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯಗಳು  ಹಿೆಂದ್  ಸರಿಯತತಿುವೆ ಎೆಂದತ 
ಭಾಸವಾಗತತಿುರತವ  
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ಪರಸತುತ ಸನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದೆಂತಹ ಅಪಪಟ ರ್ಾನವಿೀಯ ರ್ೌಲಯವನತು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಮನವರಿರೆ್ 
ರ್ಾಡಿಸಿರೆ್ೊಡಬೀೆರ್ಾದ ತತತತಾ ಅಗತಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಧಾಯಯ ಜಿ.ಪ್ಪ.ರಯಜರತನೆಂ್ಅವರ ಅೆಂಗುಲ್ಲಮಯಲಯ,್ಕುವ ೆಂಪ್ು್
ಅವರ್್ನಯಗಿ್ಕವಿತ ್ ,್ದ್  ವನ್ೊರರ್ಒೆಂದು್ಆಯದ್ಕಥ ್ಗಳನ್ುನ್ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ್ಆಯೆ್ಮಯಡಿಕ ೊೆಂಡಿದುದ್ಈ ಮೊಲಕ 
ಮಯನ್ವಿ ಯ ಮೌಲಾಗಳನ್ುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಮನ್ವರಿಕ  ಮಯಡಿಸಿಕ ೊಡಬ  ಕಯದ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲಯಗಿದ್ . 
 

ಅಧಾಯಯ ೧. ಅೆಂಗುಲ್ಲಮಯಲಯ್-್ಜಿ.ಪ್ಪ.ರಯಜರತನೆಂ 
ಅಧಾಯಯ ೨. ನಯಗಿ್ಕವಿತ ್-್ಕುವ ೆಂಪ್ು 
ಅಧಾಯಯ ೩. ದ್  ವನ್ೊರರ್ಒೆಂದು್ಆಯದ್ಕಥ  

ಘಟ್ಕ: ೪    
ಸೆಂಕ್ರ ಣೇ 

ವಾವಹಯರಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪ್ಟ್ಿ ಪಯರಿಭಯರ್ಷಕ ಪ್ದಗಳ ಅರಿವು, ವಾವಹಯರದಲ್ಲಿ ಜಿ ವನ್ ಮೌಲಾವನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲು 
ಮಯದರಿ ಪ್ಠಾವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಅಧಾಯಯ ರತನ  ಟ್ಾಟ್ಾ ಅವರ ಜಿೀವನ ಚರಿತೆರಯ ಆಯದ ಭಾಗ, ಹೊವಿನ 
ಹಾಸಿಗೆ ಕಥ ೆಅರ್ವಾ ಕ್ತರಣ  ಮಜ್ತಮ ದಾರ  ಅವರತ ಬರೆದರತವ ಒಂದತ ಬರಹದ ಆಯದ ಭಾಗ ಮತುು ಭಾರತಿೀಯ 
ವಾಯತಪಡಯೆ ಸಾಹಸಗಳ ಕತರಿತ ಒಂದತ ಬರಹ ಲ  ಖನ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ಠಾವಯಗಿ ಆಯೆ ಮಯಡುವ ಮೊಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ವಯಾವಹಯರಿಕವಯಗಿ ರ್ಚೆಂತಿಸುವೆಂತ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಪ ರ ರ  ಪ್ಪಸುವ ಪ್ರಯತನವಯಗಿದ್ . 

ಅಧಾಯಯ ೧. ರತನ್್್ಟಯಟಯ್ಅವರ್ಜಿ ವನ್್ಚರಿತ ರಯ್ಆಯದ್ಭಯಗ 
ಅಧಾಯಯ ೨. ಹ್ೊವಿನ್್ಹಯಸಿಗ್ ್ಕಥ ್ಅಥ್ವಯ್ಕ್ರರಣ್್್ಮಜುಮ್ದ್ಯರ್್್ಅವರು್ಬರ ದಿರುವ್ಒೆಂದು್
ಬರಹ್ದ್ಆಯದ್ಭಯಗ. 
ಅಧಾಯಯ ೩. ಭಯರತಿ ಯ್ವಯಯುಪ್ಡ ಯ್ಸ್ಯಹ್ಸಗಳ್ಕುರಿತ್ಒೆಂದು್ಬರಹ್್ 
 

 
11. ಐಚ್ಛಿಕ ಕನಾಡ: ಸಾಹಿತಯ ಕಲಪತರು  

ಐಚ್ಛಿಕ ಕನಾಡ: ಸಾಹಿತಯ ಕಲಪತರು 1 

ಪ್ರಧಯನ್ ಸೆಂಪಯದಕರು: ಡಯ. ಸಿ. ನಯಗಭೊಷಣ ನಿದ್  ೇಶ್ಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕ  ೆಂದರ 

ಸೆಂಪಯದಕರು: ಡಯ. ರಯಮಲ್ಲೆಂಗಪ್ಪ ಟಿ. ಬ  ಗೊರು, ಡಯ. ನಯಗರಯಜು, ಡಯ. ದ್  ವಿಕ ಎಸ., ಡಯ.ನ್ೆಂಜುೆಂಡ ಪ್ಪ. 

ಧ್ನ್ಲಕ್ಷ್ಮ ಸಿ., ಚ ಲುವರಯಜು, ಕುಸುಮ ಬಿ.ಎೆಂ., ರೊಪ್ ಎೆಂ.ಪ್ಪ. 

 
Semester I 
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Sl. 
No. 

 
Course Code 

 
Title of the 
Course 

Catego
ry of   
Cours
es 

Teac
hing 
Hour
s 
per 
Wee
k 

(L + T 
+ P) 

 
SEE 

 
CIE 

Tota
l 
Mark
s 

 
Credit
s 

೧ ಸ್ಯಹಿತಾ ಕಲಪತರು:  

1ನ  ಸ್ ಮ ಐರ್ಚಿಕ ಕನ್ನಡ 
ಪ್ಠಾ  

 

ಪ್ತಿರಕ -1. ಪಯರರ್ಚ ನ್ ಕನ್ನಡ 
ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ 

ಪ್ತಿರಕ -2. ಮಧ್ಾಕಯಲ್ಲ ನ್ ಕನ್ನಡ 
ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ 

DSC 2+1+0 
2+1+0 

 
 

೬0 ೪0 100 6 

Sub –Total   ೬0 ೪0 100 06 
 

ಪ್ಠಾಕರಮ ವಿವರ 

ಪ್ತಿರಕ  01: ಪಯರರ್ಚ ನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ  

ಭಯಗ 1: ಪ್ಠಾಕರಮ 

ಅಧಯಾಯ 1: ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾದ ಪಯರರ್ಚ ನ್ತ . 

ಅ. ಉಗಮ, ವಿಕಯಸ ಮತುು ಪ ರ ರಣ ಗಳು. (ಅೆಂದ್ಯಜು 1 ಗೆಂಟ ಯ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಆ. ಪ್ೊವೇದ ಹ್ಳಗನ್ನಡ- ಶಯಸನ್ಗಳು: ಹ್ಲ್ಲಾಡಿ ಶಯಸನ್, ಬಯದ್ಯಮಿ ಶಯಸನ್, ಶ್ರವಣ ಬ ಳ ೂೆಳದ ಶಯಸನ್. (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 
ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಇ. ಶ್ರ ವಿಜಯನ್ ಕವಿರಯಜಮಯಗೇ ಮತುು ಇತರ ಕವಿರಯಜಮಯಗೇ ಪ್ೊವೇ ಕೃತಿಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 2: ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರಗಳ ಸೊೆಲ ಪ್ರಿಚಯ. 

ಆ. ಮೌಖಿಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ, ಶ್ಷಿ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ, ಮಹಿಳಯ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ ಮತುು ಇತರ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರಗಳು. 
(ಅೆಂದ್ಯಜು 1 ಗೆಂಟ ಯ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಆ. ಬಿ.ಎೆಂ.ಶ್ರ ., ಆರ್ ನ್ರಸಿೆಂಹಯಚಯರ್, ಎೆಂ.ಎ. ರಯಮಯನ್ುಜ ಐಯಾೆಂಗ್ಯರ್, ರೆಂ.ಶ್ರ . ಮುಗಳಿ, ಕುತೇಕ ೊ ಟಿ, 
ಸಿ.ವಿ ರಣಣ, ಎಚ್.ಎಸ. ಶ್ರ ಮತಿ ಮತುು ಇತರ ಚರಿತ ರ ರಚನ ಕಯರರ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರಗಳು. (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ )  
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ಇ. ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ ರಚನ ಯ ನ ಲ ಗಳು - ಕಯಲಯನ್ುಕರಮ, ಕವಿ/ಕೃತಿ ಕ  ೆಂದಿರತ, ಛೆಂದಸುಿ, ಯುಗಧ್ಮೇದ ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ 
ಮಹ್ತವ, ಮಯಕ್ಿ್ೇವಯದಿ ಮತುು ಇತರ ದೃರ್ಷಿಕ ೊ ನ್ಗಳು.  

(ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ )  

ಅಧಯಾಯ 3. ಪ್ೊವೇದ ಹ್ಳಗನ್ನಡ, ಹ್ಳಗನ್ನಡ  

ಅ. ಕವಿರಯಜ ಮಯಗೇ ಪ್ೊವೇದ ಮತುು ಹ್ತುನ ಯ ಶ್ತಮಯನ್ದ, ಭಯರ್ಷಕ, ಛೆಂದಸುಿ, ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಮಹ್ತವ. (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 
ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ )  

ಆ. ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು: ಪ್ೆಂಪ್, ಪ ೊನ್ನ, ಚಯವುೆಂಡರಯಯ, ನಯಗವಮೇ-1, ರನ್ನ, ದುಗೇಸಿೆಂಹ್. (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ 
ಪ್ಠಾ ಗರಹಿಕ  ಮತುು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಸಹ್ಭಯಗಿ ಚಟ್ುವಟಿಕ  ಆಧಯರಿತ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಭಯಗ 2: ಪ್ಠಾ 

ಅಧಯಾಯ 1. ಕವಿರಯಜಮಯಗೇದ ಆಯದ ಪ್ದಾಗಳು/ಬಯದ್ಯಮಿ ಶಯಸನ್ (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 2. ವಡಯಾರಯಧ್ನ / ವಡಯಾರಯಧ್ನ  ಆಯದ ಸೆಂಪಯದಿತ ಎರಡು ಕಥ ಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 3. ಪ್ೆಂಪ್ನ್ ಕಯವಾದ ಭಯಗ/ರನ್ನನ್ ಕಯವಾದ ಭಯಗ (ಅೆಂದ್ಯಜು 3 ಗೆಂಟ ಗಳ ಪ್ಠಾ ಗರಹಿಕ  ಮತುು ಮೊರು 
ಗೆಂಟ ಗಳ ಸಹ್ಭಯಗಿ ಚಟ್ುವಟಿಕ  ಆಧಯರಿತ ಕಲ್ಲಕ ) 

(ಅೆಂದ್ಯಜು 10 ಗೆಂಟ ಗಳು ಟ ಸಿ, ಸ್ ಮಿನಯರ್, ಅಸ್ ೈನ್್ಮೆೆಂಟ ಇತರ  ಆೆಂತರಿಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ್ಗಳಿಗ್  ಬಳಸುವುದು) 

ಪತಿರಕ  2: ಮಧ್ಯ ಕಾಲ್ಲೀ ನ ಕನಾಡ ಸಾಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ  

ಭಯಗ 1: ಪ್ಠಾಕರಮ 

ಅಧಯಾಯ 1. ಮಧ್ಾಕಯಲ್ಲ ನ್ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು; ಭಯರ್ಷಕ, ಸ್ಯಮಯಜಿಕ, ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಪ ರ ರಣ ಗಳು 
(ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 2. ಮಧ್ಾಕಯಲ್ಲ ನ್ ಸ್ಯಹಿತಾದ ರೊಪ್ಗಳು: ವಚನ್, ಸವರವಚನ್, ಕೆಂದ ರಗಳ , ತಿರಪ್ದಿ, ಷಟ್ಪದಿ, ಶ್ತಕ, ಸ್ಯೆಂಗತಾ, 
ಕ್ರ ತೇನ ಗಳು ಮತುು ಇತರ ಪ್ರಕಯರಗಳ ಸೊೆಲ ಪ್ರಿಚಯ.  

(ಅೆಂದ್ಯಜು 4 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 3. ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳ ರಚನ ಗಳ ಬಗ್ ಗ್  ಪ್ರಿಚಯ:  

ಬಸವಣಣ, ಅಲಿಮಪ್ರಭು, ಅಕೆ ಮಹಯದ್  ವಿ. 
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ಹ್ರಿಹ್ರ, ರಯಘವಯೆಂಕ, ಪಯಲುೆರಿಕ  ಸ್ ೊ ಮನಯಥ್, ಜನ್ನ, ರತಯನಕರವಣಿೇ, ಪ್ುರೆಂದರದ್ಯಸರು, ಕನ್ಕದ್ಯಸರು ಇತರ ಕವಿ 
ರಚನ ಗಳ ಸಮಿ ಕ್ಷಯರೊಪ್ಪ ಪ್ರಿಚಯ.  

(ಅೆಂದ್ಯಜು 10 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಭಯಗ ೨: ಪ್ಠಾಗಳು 

ಅಧಯಾಯ 1. ಆಯದ ವಚನ್ಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 2. ಆಯದ ಕ್ರ ತೇನ ಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 1 ಗೆಂಟ ಯ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 3. ಷಟ್ಪದಿ ಕಯವಾಗಳ ಆಯದ ಭಯಗಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 4. ಹ್ರಿಹ್ರನ್ ರಗಳ ಗಳ ಆಯದ ಭಯಗಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಯ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 5. ಸ್ಯೆಂಗತಾ ಮತುು ತಿರಪ್ದಿ ಕೃತಿಗಳ ಆಯದ ಭಯಗಗಳು. (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಯಾಯ 6. ಕೆಂದ, ಶ್ತಕ, ಮತುು ತಿರಪ್ದಿಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 3 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

(ಉಳಿಕ  08 ಗೆಂಟ ಗಳು ಟ ಸಿ, ಸ್ ಮಿನಯರ್, ಅಸ್ ೈನ್್ಮೆೆಂಟ ಇತರ  ಆೆಂತರಿಕ ಮೌಲಾಮಯಪ್ನ್ಗಳಿಗ್  ಬಳಸುವುದು) 

Semester II 
Sl. 
No. 

 
Course Code 

 
Title of the 
Course 

Categor
y of   
Course
s 

Teachin
g 

Hours 
per 
Week 

(L + T + 
P) 

 
SEE 

 
CIE 

Tota
l 
Mark
s 

 
Credit
s 

೧ ಸ್ಯಹಿತಾ ಕಲಪತರು:  
2ನ  ಸ್ ಮ ಐರ್ಚಿಕ ಕನ್ನಡ 
ಪ್ಠಾ  
 

ಪ್ತಿರಕ -3. ಆಧ್ುನಿಕ ಪ್ೊವೇ 
ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ 

ಪ್ತಿರಕ -4. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ 
ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ 

DSC 2+1+0 
2+1+0 

 
 

೬0 ೪0 100 6 

Sub –Total   ೬0 ೪0 100 06 
 

ಎರಡನ್ನ ಸ್ನಮಿಸಟರ 

ಪತಿರಕನ ೩: ಆಧುನಕ ಪೊವ್ ಕನ್ೆಡ ಸ್ಾಹಿತಾ ಚರಿತ್ನರ 
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ಭಾಗ ೧ ಪಠ್ಾಕರಮ 

ಅಧಾಯಯ ೧. ಆಧತನಕ ಪೊವಾ ಸಾಹಿತಯದ ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು 

1. ಪರಭತತವ ಮತತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ರ್ೌಲಯಗಳ ಸವರೊಪ, ಸಂಬಂಧ.  
2. ಸಾಹಿತಯದ ಮೀಲ್ಲನ ಸೆಳಿೀಯ ಮತತು ಅನಯ ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು  
(ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಾಯಯ ೨. ಆಧತನಕ ಪೊವಾ ಸಾಹಿತಯದ ರೊಪಗಳು  

1. ಗದಯ, ತತವಪದ, ರ್ೌಖಿಕ ಮಹಾರ್ಾವಯಗಳು, ಸಂಪಾದನೆ, ಕವಿತೆ, ಅನತವಾದ, ನಾಟಕ ಮತತು ಇತರ ಸಾಹಿತಯ 
ಕರ್ನಗಳ ಪರಿಚಯ. 
2. ಪರರ್ಾರ ಮತತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಪಲಿಟಗಳ ಸಂಬಂಧ. 
(ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಅಧಾಯಯ ೩. ಅರತರ್ೆೊೀದಯ ಸಾಹಿತಯದ (ನವೀದಯ ಪೊವಾ ರ್ಾಲಘಟಟದ) ಸೊೆಲ ಪರಿಚಯ 

1. ಮತದರಣ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಇಂಗಿಿೀಷ  ಶಿಕ್ಷಣ, ರ್ೈೆಸು ಮಿಶನರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ಟೀಯ ಪರಜ್ಞೆ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಸಿಮತೆ, 
ಸರ್ಾನತೆಯ ದನಗಳು ಮತತು ಇತರ ೆನೆಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ.  

2. ಸೆಳಿೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರಗೆಳು: ಆರೊಢ, ಅಚಲ, ನಾರ್, ಸಿದಧ, ಮತತು ಇತರ ೆರ್ೌಖಿಕ ಮತತು ಲ್ಲಖಿತ 
ಜ್ಞಾನಪರಂಪರಗೆಳ ಸಾಹಿತಯ ಪರತಿನಧಿೀಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯ.  
(ಅೆಂದ್ಯಜು 5 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

ಭಾಗ ೨: ಪಠ್ಾ 

೧. ಶರಿೀಫ, ಸಪಾಭೊಶಣ ಶಿವಯೀಗಿ, ಕಡರ್ೊೆೀಳ ಮಡಿವಾಳಜ್ು, ಹರಪನಹಳಿಳ ಭಿೀಮವವ, ನಾಲತೆ ತತವಪದರ್ಾರರ 
ಒಂದೆೊಂದತ ತತವಪದಗಳು (ಎರಡು ಪ್ಠಾ/ಎರಡು ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ) (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

೨. ನ್ೆಂಜುೆಂಡಕವಿ, ರ್ಂೆಪತನಾರಾಯಣ, ದೆೀವಚಂದರ, ಚ್ಚದಾನಂದಾವಧೊತ, ಷ್ಡಕ್ಷರದೀೆವ, ಮತದದಣ ಇವರ 
ಸಾಹಿತಯದ ಆಯದ ಭಾಗಗಳು. (ಎರಡು ಪ್ಠಾ/ಎರಡು ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ) (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

೩. ಶಂಕರದೆೀವ, ಮಹಲ್ಲಂಗರಂಗ, ಮತಮಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ , ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮಮ ಅವರ ಸಾಹಿತಯದ 
ಆಯದ ಭಾಗಗಳು (ಎರಡು ಪ್ಠಾ/ಎರಡು ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ) (ಅೆಂದ್ಯಜು 2 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 

೪. ಬಸವಪಪ ಶಾಸಿರ, ಎಂ.ಎಲ  ಶಿರೀಕಂಠೆೀಶಗೌಡ ಮತತು . ಅವರ ಸಾಹಿತಯದ ಆಯದ ಭಾಗಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 3 
ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
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೫. ಹಟಿಟಯಂಗಡಿ ನಾರಾಯಣರಾಯ, ಶಾಂತಕವಿ, ಎರ್.ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾಯಾ, ಅವರ ಸಾಹಿತಯದ ಆಯದ 
ಭಾಗಗಳು (ಅೆಂದ್ಯಜು 3 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
(ಅಂದಾಜ್ತ ೧೦ ಗಂಟ್ೆಗಳನತು ಟ್ರೆ್ಟ, ಸೆಮಿನಾರ, ಅಸೈೆನ ಮಂಟ ಮತತು ಇತರೆ ಆಂತರಿಕ ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸತವುದತ) 

ಪತಿರಕನ ೪: ಆಧುನಕ ಕನ್ೆಡ ಸ್ಾಹಿತಾ ಚರಿತ್ನರ 

ಭಾಗ ೧ ಪಠ್ಾಕರಮ 

ಆಧತನಕ ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯದ ವಗಿೀಾಕರಣಗಳಾದ ನವೀದಯ, ನವಯ, ಪರಗತಿಶಿೀಲ, ದಲ್ಲತ-ಬಂಡಾಯ, ಮಹಿಳಾ 
ಸಾಹಿತಯ, ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಸಾಹಿತಯ ಮತತು ಇತರ ೆದೃಷ್ಟ್ಟಗಳು, ಸಂವೆೀದನೆಗಳು, ರ್ಾಲಘಟಟಗಳ ಕತರಿತ ಸೊೆಲ 
ಪರಿಚಯ ರ್ಳೆಕಂಡಂತೆ: 

೧. ನವೀದಯ: ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು, ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರರ್ಾರಗಳು, ಪರಮತಖ್ ಲೆೀಖ್ಕರತ. (ಅಂದಾಜ್ತ ೩ ಗಂಟ್ೆಗಳ 
ಕಲ್ಲರೆ್) 

೨. ಪರಗತಿಶಿೀಲ: ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು, ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರರ್ಾರಗಳು, ಪರಮತಖ್ ಲೆೀಖ್ಕರತ. (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ೆಗಳ 
ಕಲ್ಲರೆ್) 

೩. ನವಯ: ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು, ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರರ್ಾರಗಳು, ಪರಮತಖ್ ಲೆೀಖ್ಕರತ. (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ಗೆಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 

೪. ದಲ್ಲತ-ಬಂಡಾಯ: ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು, ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರರ್ಾರಗಳು, ಪರಮತಖ್ ಲೆೀಖ್ಕರತ. (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ 
ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 

೫. ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಯ: ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು, ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರರ್ಾರಗಳು, ಪರಮತಖ್ ಲೆೀಖ್ಕರತ. (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ 
ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 

೬. ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನ ಸಾಹಿತಯ: ಪೆರೀರರ್ೆಗಳು, ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರರ್ಾರಗಳು, ಪರಮತಖ್ ಲೆೀಖ್ಕರತ. (ಅಂದಾಜ್ತ ೩ 
ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 

ಭಾಗ ೨ ಪಠ್ಾ 

೧. ಕತಗೆಳು (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ಗೆಳ ಕಲ್ಲರೆ್)  
೨. ಒಂದತ ರ್ಾದಂಬರಿಯ ಆಯದ ಭಾಗ (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 
೩. ಎರಡತ ನಾಟಕಗಳ ಆಯದ ಭಾಗಗಳು (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 
೪. ಆಯದ ಕವಿತೆಗಳು (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 
೫. ವಿಮಶೆಾ/ಸಂಶೆ ೀಧನೆ (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 
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೬. ಆಯದ ಪರಬಂಧಗಳು (ಅಂದಾಜ್ತ ೨ ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕಲ್ಲರೆ್) 
(ಅಂದಾಜ್ತ ೧೦ ಗಂಟ್ೆಗಳನತು ಟ್ರೆ್ಟ, ಸೆಮಿನಾರ, ಅಸೈೆನ ಮಂಟ ಮತತು ಇತರೆ ಆಂತರಿಕ ರ್ೌಲಯರ್ಾಪನಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸತವುದತ) 

 
೧ ೨. ಕನಾಡ ಮುಕತ ಆಯ್ಕೆ ಪಠ್ಯ 
    
ಪ್ರಧಯನ್ ಸೆಂಪಯದಕರು: ಡಯ. ಸಿ. ನಯಗಭೊಾ಼ ಷಣ, ನಿದ್  ೇಶ್ಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕ  ೆಂದರ,  

ಸೆಂಪಯದಕರು: ಡಯ. ಬಿ.ಯು. ಸುಮ,ಡಯ. ರಯಮಲ್ಲೆಂಗಪ್ಪ ಟಿ. ಬ  ಗೊರು, ವಿ.ಎಚ್.ರಯಜಶ  ಖರ, ಡಯ. ಅಮರ  ೆಂದರ ಶ ಟಿಿ 
ಆರ್. 

ಡಯ. ಕುಮಯರಸ್ಯವಮಿ ಬ ಜಿಿಹ್ಳಿಳ, ಶ್ರ ಧ್ರ ಆರ್್. 
 
ಪತಿರಕ  ೧.೧: ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್ ೧: ಕನಾಡ ವ್ಾಯಕರಣ. 

ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್ ಕ ೊನ ಯ ಪರಿೀ ಕ್ಷ ಗ  60 ಅಂಕ ಗಳ ು,  

ಆಂತರಿಕಕ  ೆ 40 ಅಂಕ ಗಳು.  

ವ್ಾರಕ ೆ 3 ಗಂ ಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕಾ ಅವಧಿ.  

ಒಟುಟ 3 ಕ ರಡಿಟ್ಗಳ ು) 

 

1. ವಣಾಮಾಲ , ಪದ್ರಚನ , ವ್ಾಕಯರಚನ . ಕನಾಡಕ ೆ ಎಷ್ುಟ ಅಕಶರಗಳ ು ಸಾಕು? 

2. ನಾಮಪದ್ಗಳು, ಗುಣ ಪದ್ಗಳ ು, ಕರಯಾಪದ್ಗಳು.  

3. ಸ ಂಧಿ ಗಳು - ಸ ಮಾಸ ಗಳು, ತತಿಮ-ತದ್ಭವಗಳು. 

4. ವಿಭಕತ ಪರತಯಯಗಳು, ಆಖ್ಾಯತ ಪರತಯಯಗಳು, ಕೃ ದ್ಂತ - ತದ್ದಿತ್ಾಂತ ಅವಯಯಗಳು. 

5. ಕ ಾಲಗಳ ು, ಲ್ಲಂಗಗಳ ು, ಪರಿಮಾಣ ವ್ಾಚಕಗಳ ು,  

6. ದ್ದವರುಕತ, ಜ ೊೀಡುನು ಡಿ, ನುಡಿಗಟುಟ ಗಳ ು, ಗಾದ್ ಗಳು. 

ಮು ಕತ ಆಯ್ಕೆ ೧.೨– ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್ ೨ - ಆತಮಚರಿತ್ ರಗಳ ು. 
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(60 ಅೆಂಕಗಳು ಸ್ ಮಿಸಿರ್ ಕ ೊನ ಯ ಪ್ರಿ ಕ್ಷ ಗ್ ,  
40 ಅೆಂಕಗಳು ಆೆಂತರಿಕಕ ೆ.  
ವಯರಕ ೆ 3 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಅವಧಿ.  
ಒಟ್ುಿ 3 ಕ ರಡಿಟ್ಗಳು) 
ಭಯಗ-01: ಆತಾಚರಿತ ರಗಳು, ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಗಳು 
1. ಕನ್ನಡದ ಆತಾಚರಿತ ರ, ಜಿ ವನ್ ಚರಿತ ರ, ವಾಕ್ರು ರ್ಚತರ, ಒಡನಯಟ್ ಕಥ್ನ್ಗಳ ಸ್ಯಮಾ ವಾತಯಾಸಗಳು.  
2. ಕನ್ನಡದ ಆತಾಚರಿತ ರಗಳ ಮಯದರಿಗಳು: ವೃತಿುಪ್ರ, ಮಹಿಳಯ ಆತಾಚರಿತ ರ. ಅಲಕ್ಷ್ತ ವಗೇದ ಆತಾಚರಿತ ರ, 
ಎಲ.ಜಿ.ಬಿ.ಟಿ.ಕೊಾ. ಅವರ ಆತಾ ಚರಿತ ರಗಳು, ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಗಳ ಚಯರಿತಿರಕ ಅವಲ ೊ ಕನ್. 
3. ಆತಾಚರಿತ ರಗಳ ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ, ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಹಯಗೊ ವೃತಿು ಹಿನ ನಲ . 
4. ಆತಾಚರಿತ ರಗಳು ಮತುು ಚರಿತ ರಯ ಅೆಂತಃಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳು. 
 (ಒಟ್ುಿ 30 ಅೆಂಕಗಳು) (ಒಟ್ುಿ 12 ಅವಧಿಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
ಭಯಗ-2: ಆತಾಚರಿತ ರ, ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರ ಮಯದರಿ ಪ್ಠಾಗಳು 
1. ವೃತಿುಪ್ರ ಆತಾಚರಿತ ರ, ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಗಳ ಆಯದ ಭಯಗಗಳು. (ಮೊರು ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ )  
2. ಮಹಿಳಯ ಆತಾಚರಿತ ರ, ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಗಳ ಆಯದ ಭಯಗಗಳು. (ಮೊರು ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
3. ಅಲಕ್ಷ್ತ ವಗೇದ ಆತಾಚರಿತ ರ, ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಗಳ ಆಯದ ಭಯಗಗಳು.  

(ಮೊರು ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
4. ಎಲ.ಜಿ.ಬಿ.ಟಿ.ಕೊಾ. ಅವರ ಆತಾ ಚರಿತ ರಗಳು, ಜಿ ವನ್ಚರಿತ ರಗಳ ಆಯದ ಭಯಗಗಳು. (ಮೊರು ಗೆಂಟ ಗಳ 
ಕಲ್ಲಕ ) ಒಟ್ುಿ 12 ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ , ಒಟ್ುಿ 30 ಅೆಂಕಗಳು.  
(ಒಟ್ುಿ 40 ಆೆಂತರಿಕ ಅೆಂಕಗಳಿಗ್  2ನ  ಭಯಗದ 12 ಗೆಂಟ ಗಳ ಸಹ್ಭಯಗಿ ಚಟ್ುವಟಿಕ  ಆಧಯರಿತ ಕಲ್ಲಕ ) 
 
ಕನಾಡ ಮುಕತ ಆಯ್ಕೆ 1.3: 1ನ  ಸ ಮ್ - ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಯ 
 
(60 ಅಂ ಕಗಳು ಸ ಮಿ ಸಟ ರ್ ಕ ೊನ ಯ ಪರಿೀ ಕ್ಷ ಗ , 40 ಅಂಕಗಳು ಆಂತರಿಕಕ ೆ. ವ್ಾರಕ ೆ 3 
ಗಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕಾ ಅವಧಿ. ಒಟುಟ 3 ಕ ರಡಿಟ ್ಗಳು) 
 
1. ಪ್ಠಾ- ‘ಭಯರತಿ ಯ ಸೆಂಸೃತಿ’್-ಕುವ ೆಂಪ್ು 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ನ್ಮಾ ಕಯಲಕ ೊೆೆಂದು ರ್ಚ ನಿ ಕಥ  -ಜಿ. ರಯಮಕೃಷಣ 
2. ಪ್ಠಾ- ಹಿೆಂದ್ ಸವರಯಜ್- ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ ೆ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ಅಬರಹಯೆಂ ಲ್ಲೆಂಕನ್ ತನ್ನ ಮಗನ್ ಅಧಯಾಪ್ಕರಿಗ್  ಬರ ದ ಪ್ತರ ಪ್ಠಾ-  
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3. ಪ್ರಜಯಪ್ರಭುತವ ಕುರಿತು... -ಡಯ.ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬ  ಡೆರ್ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ಗ್ಯೆಂಧಿ  ಅೆಂಬ  ಡೆರ್ ಒೆಂದಿಷುಿ ಮಯತು -ದ್  ವನ್ೊರು ಮಹಯದ್  ವ 
4. ಪ್ಠಾ: ಇೆಂಡಿಯಯದ ಜನ್ಗಳ ಏಕತ  (ರಯಜಕ್ರ ಯದ ಮಧ ಾ ಬಿಡುವು) -ಲ ೊ ಹಿಯಯ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ: ಭಯರತ ಒೆಂದು ಅನ್ನ್ಾ ಸೆಂಪ್ದ – ಓಶ    
5. ಪ್ಠಾ: ಒಳ ಳಯತನ್ಕ ೆ ಸೊಪತಿೇ ಎಲ್ಲಿೆಂದ -ಜಯಪ್ರಕಯಶ್ ನಯರಯಯಣ್ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ:್‘ನ ೈತಿಕತ  ಇದದರ  ಎಲಿವನ್ೊನ ಮಯಡ ೊ ಕ  ಸ್ಯಧ್ಾ’್- ಮ ಟ್ಮಾ 
6. ಪ್ಠಾ- ಸಿರ  ವಿಮ ಚನ  - ಪ ರಿಯಯರ್ 
ಪ್ೊರಕ ಪ್ಠಾ- ಮಹಿಳಯ ಗಣಿ ಕೊಲ್ಲಗಳು- ಡಯ.ಎೆಂ. ಭಯಗಾಲಕ್ಷ್ಮ 
 

 

ಮು ಕತ ಆಯ್ಕೆ ೨.೧: ಮದ್ಲನ ೀ ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್- 2.1 ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ, ಸೆಂಸೃತಿ 

(೬ ೦ ಅಂಕ ಗಳು ಸ ಮಿಸಟ ರ್ ಕ ೊನ ಯ ಪರಿೀ ಕ್ಷ ಗ , ೪ ೦ ಅಂಕ ಗಳು ಆಂತರಿಕಕ  ೆ. ವ್ಾರಕ ೆ ೩ ಗಂ ಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕಾ ಅವಧಿ. ಒಟುಟ ೩ 
ಕ ರಡಿಟ್ಗಳ ು) 
ಭಾಗ-1  
ಕನಾಡ ಸಾಹಿತಯದ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಪರಿಚಯ 

• ಪಯರರ್ಚ ನ್ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಮತುು ಕೃತಿಗಳ ಸೆಂಕ್ಷ್ಪ್ು ಪ್ರಿಚಯ 
• ಶ್ರ ವಿಜಯ, ಪ್ೆಂಪ್, ರನ್ನ, ನಯಗಚೆಂದರ, ಜನ್ನ 
• ದ್  ಸಿ ಸ್ಯಹಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಮತುು ಕೃತಿಗಳ ಸೆಂಕ್ಷ್ಪ್ು ಪ್ರಿಚಯ 
• ಬಸವಣಣ, ಅಲಿಮಪ್ರಭು, ಅಕೆಮಹಯದ್  ವಿ, ಹ್ರಿಹ್ರ, ರಯಘವಯೆಂಕ, ಪ್ುರೆಂದರದ್ಯಸ, 
• ಕನ್ಕದ್ಯಸ, ಕುಮಯರವಯಾಸ, ರತಯನಕರವಣಿೇ, ಸೆಂರ್ಚಹ ೊನ್ನಮಾ, ಸವೇಜ್ಞ 

 
ಭಾಗ-2 
ಆಧ್ುನಕ ಸಾಹಿತಯದ್ ಪರಮು ಖ ಲ ೀ ಖಕ/ಲ ೀಖಕಯರ ಪರಿಚಯ 

ಕುವ ೆಂಪ್ು, ಬ  ೆಂದ್ ರ, ಶ್ವರಯಮ ಕಯರೆಂತ, ಗ್ ೊ ಪಯಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ, ಯು.ಆರ್. ಅನ್ೆಂತಮೊತಿೇ, ನಿರೆಂಜನ್, ಪ್ಪ. 
ಲೆಂಕ  ಶ್, ತ  ಜಸಿವ, ದ್  ವನ್ೊರು ಮಹಯದ್  ವ, ಚೆಂದರಶ  ಖರ ಕೆಂಬಯರ, ಸಿದಧಲ್ಲೆಂಗಯಾ, ಬರಗೊರು 
ರಯಮಚೆಂದರಪ್ಪ, ತಿರವ  ಣಿ, ವ ೈದ್  ಹಿ, ಅನ್ುಪ್ಮಯ ನಿರೆಂಜನ್, ಸ್ಯರಯ ಅಬೊಬಕರ್ 

 
ಭಾಗ-3  
ಕನಾಡ ಸ ಂಸ ೃತಿಯ ಮು ಖಯ ನ ಲ ಗಳ ಸ ಂಕ್ಷಿಪತ ಪರಿಚಯ 
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1) ಕನ್ನಡ ನಯಡಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಕ  ೆಂದರಗಳ ಸೆಂಕ್ಷ್ಪ್ು ಪ್ರಿಚಯ 
    (ಬಳಿಳಗ್ಯವ , ಪ್ಟ್ಿದಕಲುಿ, ಹ್ೆಂಪ್ಪ, ಬ  ಲೊರು, ಸ್ ೊ ಮನಯಥ್ ಪ್ುರ) 
2) ಕನಯೇಟ್ಕ ಜಯನ್ಪ್ದ ಸೆಂಸೃತಿಯ ಸೆಂಕ್ಷ್ಪ್ು ಪ್ರಿಚಯ 

ಭಾಗ-4  
ಅಧ್ಯಯನಕ ೆ ಪಠ್ಯಗಳ ು: 

1.  ಮಯದ್ಯರ ಚನ್ನಯಾನ್ ರಗಳ    : ಹ್ರಿಹ್ರ 
2. ವ ೆಂಕಟ್ಶಯಮಿಯ ಪ್ರಣಯ    : ಮಯಸಿು  (ಕತ)ೆ 
3. ಕ ೊ ಗಿಲ  ಮತುು ಸ್ ೊ ವಿಯತ್ ರಷಯಾ  : ಕುವ ೆಂಪ್ು  (ಕವನ) 
4. ಕುರುಡು ಕಯೆಂಚಯಣ   : ದ.ರಯ.ಬ  ೆಂದ್ ರ (ಕವನ) 
5. ಅಮಯಸ     : ದ್  ವನ್ೊರು ಮಹಯದ್  ವ (ಕತ)ೆ 

 
ಪರಾಮಶ್ ಾನ ಗರಂಥಗಳು: 

1. ಕನ್ನಡ ಶಯಸನ್ಗಳ ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ್   : ಡಯ.ಎೆಂ.ರ್ಚದ್ಯನ್ೆಂದಮೊತಿೇ 
2. ಕನಯೇಟ್ಕ ಸೆಂಸೃತಿ     : ಶ್ೆಂಬಯ ಜ ೊ ಶ್ 
3. ಕನಯೇಟ್ಕ ಸೆಂಸೃತಿ ಸಮಿ ಕ್ಷ     : ಡಯ.ಎಚ್.ತಿಪ ಪ ರುದರಸ್ಯವಮಿ 
4. ಕನಯೇಟ್ಕ ಜನ್ಜಿ ವನ್     : ಬ ಟ್ಗ್  ರಿ ಕೃಷಣಶ್ಮೇ  
5. ಕನಯೇಟ್ಕದ ಸೆಂಕ್ಷ್ಪ್ು ಇತಿಹಯಸ    : ಸೊಯೇನಯಥ್ ಕಯಮತ  
6. ಕನ್ನಡ ನಯಡಿನ್ ಚರಿತ ರ ಭಯ-1, 2    : ಡಯ.ಎಸ.ಸಿ.ನ್ೆಂದಿ ಮಠ 
7. ಕನ್ನಡ ನಯಡಿನ್ ಚರಿತ ರ ಭಯ-3    : ಎೆಂ.ಎಚ್.ಕೃಷಣ 
8. ಕನಯೇಟ್ಕದ ವಯಸುುಶ್ಲಪ ಮತುು ರ್ಚತರಕಲ    : ರಯಜಶ  ಖರ ಸಿೆಂದಗಿ 
9. ಸ್ಯಮಯನ್ಾನಿಗ್  ಸ್ಯಹಿತಾ ಚರಿತ ರ ಮಯಲ ಯ ೧೦ ಸೆಂಪ್ುಟ್ಗಳು, ಪ್ರಸ್ಯರಯೆಂಗ,  

ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬ ೆಂಗಳೂರು 
 

 
ಮು ಕತ ಆಯ್ಕೆ ೨.೨: ಎರಡನ ೀ ಸ ಮಿಸ ಟ ರ್- 2.2 ಕನಾಡ ಅನುವ್ಾದ್ ಅಧ್ಯಯನ 

(೬೦ ಅೆಂಕಗಳು ಸ್ ಮಿಸಿರ್ ಕ ೊನ ಯ ಪ್ರಿ ಕ್ಷ ಗ್ , ೪೦ ಅೆಂಕಗಳು ಆೆಂತರಿಕಕ ೆ ವಯರಕ ೆ ೩ ಗೆಂಟ ಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಅವಧಿ. ಒಟ್ು ಿ೩ 
ಕ ರಡಿಟ್ಗಳು) 
೧. ಅನ್ುವಯದದ ಅಗತಾತ  ಮತುು ಸವಯಲುಗಳು 
 ೧.೧ ಅನ್ುವಯದದ ಪ್ರಿಕಲಪನ , ವಿವಿಧ್ ವಯಾಖ್ಯಾನ್ಗಳು 
 ೧.೨ ಅನ್ುವಯದ ನ್ಡ ದುಬೆಂದ ದ್ಯರಿ 
೨. ಕನ್ನಡ ಅನ್ುವಯದ: ತ ೊಡಕು ಮತುು ಪ್ರಿಹಯರಗಳು 
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 ೨.೧ ಪ್ರಿಭಯಷ ಗಳ ತ ೊಡಕುಗಳು ಮತುು ಪ್ರಿಹಯರಗಳು 
 ೨.೨ ಸೆಂವಹ್ನ್ದ ತ ೊಡಕುಗಳು ಮತುು ಪ್ರಿಹಯರಗಳು 
೩. ಅನ್ುವಯದದ ಸಿದ್ಯಧೆಂತಗಳು 
 ೩.೧ ದ್  ಸಿ ವಿದ್ಯವೆಂಸರ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳು 
 ೩.೨ ಪಯಶಯಿತಾ ವಿದ್ಯವೆಂಸರ ರ್ಚೆಂತನ ಗಳು 
೪. ಪಯರಯೊ ಗಿಕ ಅನ್ುವಯದ 
 
ಮುಕು ಆಯೆ ೨.೩: ಎರಡನ   ಸ್ ಮಿಸಿರ್ 2.3 ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಯ-2 

1. ಪಠ್ಯ- ಸಾವಿನ ಸ ಮಸ ಯ -ಡ್ಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 

ಪೊರಕ ಪಠ್ಯ- ಅಚಲ ಗು ರುಪ ರಂಪ ರ  -ಪದ್ಾಮಲಯ ನಾಗರಾಜ್ 

2. ಪಠ್ಯ- ದ್ಾರಾ ಶಿಖ್ ೊ -ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ 

ಪೊರಕ ಪಠ್ಯ- ಕನಾಾಟಕದ್ ಮಹಿ ಳಾ ಸ ೊಫಿಗಳು -ರಹಮ ತ್ ತರಿೀಕ ರ  

3. ಪಠ್ಯ: ವಿಶ್ವಪ್ ರೀಮ ಮತು ತ ಅದ್ು ಶ್ರಣ ಾಗತಿಗ  ಒಯುಯವ ರಿೀ ತಿ -ಸಾವಮಿ ವಿವ್ ೀ ಕಾನಂದ್ 

ಪೊರಕ ಪಠ್ಯ: ಪ್ ರೀಮ- ಜಿಡುಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೊತಿಾ 

4. ಪಠ್ಯ: ಬ್ಲರಹಗ ಾರ ರ ಬೌದ್ದಧಕ ಜ್ವ್ ಾಬಾಿರಿ ¬-ನ ೊೀ ಮ್ ಚಾಮ್್ಸಿೆ (ಮನು ಕು ಲದ್ ಮಾತುಗಾರ) 

ಪೊರಕ ಪಠ್ಯ: ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಲಬನ ಅಂತರಂ ಗ -ಪಿ.ಲಂಕ  ೀ ಶ್ (ಟೀ ಕ  ಟಪಪಣಿ) 

5. ಪಠ್ಯ: ಎಜ್ುಕ  ೀ ಶ್ ನ್ ಕಮಿೀ ಶ್ನಾಗ  ಒಂದ್ು ಹ  ೀ ಳಿಕ  -ಜ ೊಯೀ ತಿಬಾ ಫು ಲ   

ಪೊರಕ ಪಠ್ಯ: ವಿಭಿನ ಾವ್ಾದ್ ಪ್ ರೀಮ ಪತರ -ಸಾವಿತಿರಬಾ ಫು ಲ  

6. ಪಠ್ಯ- ನಾವು ನಮಮ ಕಾಲದ್ ಕತ್ ಗಾರರು -ಡ್ಾ. ಕಾರಿನ್ ಕು ಮಾರ್ 

ಪೊರಕ ಪಠ್ಯ- ತಂತರ ದ್ಶ್ಾನ -ಜಿ.ಬಿ.ಹರಿ ೀ ಶ್ 

 
13. ಕಡ್ಾಾಯಕನಾಡ: ಕನಾಡ್ ೀತರರಿಗ  ಕನಾಡ ಕಲ್ಲಕ    FUNCTIONAL KANNADA 
ಪರಧಾನ ಸಂ ಪ್ಾದ್ಕರು: ಡ್ ಾ.ಸಿ.ನಾಗಭೊಷ್ಣ,ನದ್ ೀ ಾಶ್ಕರು, ಕನಾಡ ಅಧ್ಯ ಯನ ಕ ೀಂದ್ರ 
ಸಂ ಪ್ಾದ್ಕರು: ಡ್ಾ. ಎನ. ಆರ. ಲಲ್ಲತ್ಾೆಂಬ, ಎನ.ಜಿ. ದೀಪಕ್, ವಿಶ್ಾವರಾಧಾ, ಧನ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಸಿ. 
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Course Title:          FUNCTIONAL KANNADA ಕನ್ನಡ  ತರರಿಗ್  ಕನ್ನಡ: ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಕ  
Total Contact Hours: Course Credits:03 
Formative Assessment Marks: 40 
(CIE) 

Duration of ESA/Exam: 3 hours 

Model Syllabus Authors: Multiple 
Authors 

Summative Assessment Marks: 60 
(SEE) 

 
 

CONTENTS 

STRUCTURE   

Lesson 1: Introducing each other 

 Personal Pronouns, Possessive forms, 

 Interrogative words. 

 

Lesson 2: Introducing each other 

 Personal Pronouns, Possessive forms, Yes / NoType  

 Interrogative 

 

Lesson 3: About Mahathma Gandhiji 

 Possessive forms of nouns, dubitive question, 

 Relative nouns. 

 

Lesson 4: Enquiring about college. 

 Qualitative and quantitative adjectives.  

Lesson 5: Enquiring about room. 

 Predicative forms, locative case. 

 

Lesson 6: Vegetable Market. 

 Dative case, basic numerals  

 

L esson 7: About collegeday. 
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 Ordinal numerals, plural markers. 

Lesson. 8: In a cloth shop. 

 Color adjectives, defective verbs. 

 

Lesson 9. Plan to go for a picnic. 

  Imperative, permissive and hortative.  

Lesson 10: Enquiring about family 

     Verb 'iru' , and corresponding negation, 

 

Part-2  

Introducing  Kannada sounds 

Lesson 1. 

• Vowels 

• Consonants 

Lesson 2. Introducing Kannada script 

  

Exercise 

• Recognising Kannada script and sounds 

• Simple Kannada Word Building 
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ಪರಿವಿಡಿ 
ಭಯಗ -1 ಪ್ಠಾ  

ರಚನ  

ಪಯಠ  1. 
1.1: ಪ್ರಸಪರ ಪ್ರಿಚಯಿಸುವಿಕ     

• ಸವೇನಯಮಗಳು: ಪ್ುರುಷಯಥ್ೇಕ ಸವೇನಯಮಗಳು  
• ಪ್ರಶಯನಥ್ೇಕ ಸವೇನಯಮಗಳು,  ವಚನ್ , ಲ್ಲೆಂಗ ವಿವಕ್ಷ  
• ಸೆಂಬೆಂಧ್ಕಯರಕ  ರೊಪ್ಗಳು (ಷರ್ಷಠ  ವಿಭಕ್ರು ಪ್ರತಾಯ ಬಳಕ ) 

1.2 ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 
1.3 ಅಭಯಾಸ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
     ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
1.4.ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
      ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ  (ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
1.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  
 

ಪಯಠ:2. 
2.1 ಪ್ರಸಪರ ಪ್ರಿಚಯಿಸುವಿಕ     

• ಸವೇನಯಮಗಳು : ಮಯನ್ವ  ತರ ಸವೇನಯಮಗಳು 
• ಸೆಂಬೆಂಧ್ಕಯರಕ ರೊಪ್ಗಳು  (ಷರ್ಷಠ  ವಿಭಕ್ರು ಪ್ರತಾಯ ಬಳಕ ) 
• ಪ್ರಶಯನಥ್ೇಕ ಪ್ರತಾಯ 'ಅ'ಬಳಕ  
• ನಯಮಪ್ದ , ಸವೇನಯಮಗಳಲ್ಲಿ  ಹೌದು/ ಅಲಿ ರೊಪ್ದ ಉತುರ ಪ್ಡ ಯಲು ನಿದ್  ೇಶಯತಾಕ 

ಸವೇನಯಮ ಬಳಕ  
2.2 ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 
2.3 ಅಭಯಾಸ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
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    ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
2.4.ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
     ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ ( ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
2.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  

 

ಪಯಠ  3. ಮಹಯತಾ ಗ್ಯೆಂಧಿ ಜಿ ಕುರಿತು. 
3.1: ಸೆಂಭಯಷಣಯತಾಕ   ಪ್ರಿಚಯ 

• ಸೊಚಕ  ಪ್ದಗಳ ರಚನ  ಮತುು ಬಳಕ   (ದಕಯರ, ಯಕಯರ, ಇನ್, ವಿನ್, ರ, ನ್ಕಯರ  
ಆಗಮರೊಪ್ಗಳು, ಉಕಯರ ಲ ೊ ಪ್ ರೊಪ್ಗಳು) 

• ತಟ್ಸೆ ನಯಮಪ್ದಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಯಚಕ ರೊಪ್ರಚನ  
• 'ಇ' ಕಯರ ಮತುು 'ಎ'ಕಯರಯೆಂತಾ ಮಯನ್ವ /ಮಯನ್ವ  ತರ ನಯಮಪ್ದಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಯಚಕ 

ರೊಪ್ರಚನ  
• ಉಕಯರಯೆಂತಾ, ತಟ್ಸೆನಯಮ ಪ್ದಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ವಯಚಕರೊಪ್ ರಚನ   
• 'ಉ'ಕಯರಯೆಂತ ಸೆಂಖ್ಯಾವಯಚಕಗಳು, ಮಯನ್ವ  ತರ ತಟ್ಸೆ ಏಕವಚನ್ ಸವೇನಯಮಗಳ 

ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಯಚಕರೊಪ್ ರಚನ  
• ಸೆಂದ್  ಹ್ ಸೊಚಕ ಪ್ರಶಯನಥ್ೇಕಗಳ ರಚನ  
•  ನಯಮಪ್ದಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಯರ್ಚ ರೊಪ್ಗಳ ಬಳಕ   

3.2 ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 
3.3 ಅಭಯಾಸ - ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
 ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
3.4.ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
 ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ ( ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
3.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  
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ಪಯಠ 4. ಕಯಲ  ಜನ್ುನ ಕುರಿತು ವಿಚಯರಣ   
4.1 ಸೆಂವಯದ / ಸೆಂಭಯಷಣಯತಾಕ 

• ಗುಣಯತಾಕ ಮತುು ಪ್ರಿಮಯಣಯತಾಕ ಗುಣವಯಚಕಗಳ ಬಳಕ   
• ಗುಣವಯರ್ಚಗಳ ಗುಣಯೆಂಶ್ ವಧಿೇನಿಗಳ ಬಳಕ   
• ಗುಣವಯರ್ಚಗಳ ಪ್ರಶಯನಥ್ೇಕ ರೊಪ್  

4.2  ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 
4.3  ಅಭಯಾಸ -ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 

ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
4.4. ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
      ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ  ( ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
4.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  

 
 
ಪಯಠ 5. ಬಯಡಿಗ್  ಮನ  ವಿಚಯರಣ  

5.1 : ಸೆಂವಯದ / ಸೆಂಭಯಷಣ  
• ಕಯರಕ ರೊಪ್ಗಳ ರಚನ  ಮತುು ಬಳಕ  
• ನಯಮವಯರ್ಚ, ಗುಣವಯರ್ಚ, ಸವೇನಯಮಗಳಿಗ್  ಹ್ತುುವ ಕಯರಕಗಳ ಪ್ರಿಚಯ 
• ನಯಮವಯರ್ಚ ಕಯರಕಗಳು, ಸವೇನಯಮವಯರ್ಚ ಕಯರಕಗಳು, ಗುಣವಯರ್ಚ ಕಯರಕಗಳ ರಚನ  ಮತುು 

ಬಳಕ  
• ಪ್ರಶಯನಥ್ೇಕ ಕಯರಕಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಮತುು ಬಳಕ . 

5.2 ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 

5.3 ಅಭಯಾಸ -ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
      ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
5.4 ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
      ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ  (ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
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5.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  
  

ಪಯಠ 6. ತರಕಯರಿ ಮಯರುಕಟ ಿ 

6.1: ಪ್ರಶ  ನ ತುರ ಸೆಂಭಯಷಣ . 

• ಚತುರ್ಥೇ ವಿಭಕ್ರು ಪ್ರತಾಗಳ ಬಳಕ  
• ನಯಮಪ್ದಗಳು ಸವೇನಯಮಗಳು, ಸೆಂಖ್ಯಾವಯರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥೇ ವಿಭಕ್ರುಯ ಬಳಕ  
• ಮೊಲ ಅೆಂಕ್ರಗಳು , ಸೆಂಖ್ಯಾ ವಯರ್ಚಗಳ ಪ್ರಿಚಯ 
• ಸೆಂಖ್ಯಾ ವಯರ್ಚಗಳಿಗ್  ಷರ್ಷಠ ವಿಭಕ್ರುಪ್ರತಾಯ ಸ್  ರಿಸುವಿಕ  
• ಪ್ರಿಮಯಣಯತಾಕ ಪ್ರಶಯನಥ್ೇಕ ರೊಪ್ಗಳ ಬಳಕ . 

 6.2 :ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 
 6.3:  ಅಭಯಾಸ - ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
       ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
6.4:  ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
 ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ ( ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
 6.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  

 
 
ಪಯಠ 7. ಕಯಲ  ಜಿನ್ ವಯರ್ಷೇಕ ೊ ತಿವ   

7.1:  ಪ್ರಶ  ನ ತುರ ಸೆಂಭಯಷಣ  

• ಸೆಂಖ್ಯಾಗುಣವಯರ್ಚಗಳ ಪ್ರಿಚಯ 
• ಮೊಲ ಸ್ಯಮಯನ್ಾ ಸೆಂಖ್ ಾಗಳಿಗ್   ಪ್ರತಾಯ ಹ್ಚುವಿುದು 
• ಪ್ರಿಮಯಣ ಸೊಚಕ ಪ್ರಶಯನಥ್ೇಕಗಳಿಗ್  ಪ್ರತಾಯ ಹ್ಚುವಿುದು  
• ನ್ೊರರನ್ೆಂತರ, ಸ್ಯವಿರದ ನ್ೆಂತರದ ಸೆಂಖ್ಯಾರೊಪ್ಗಳ ಬಳಕ  
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• ಮೊಲ ಸೆಂಖ್ಯಾವಯರ್ಚಗಳು ಪ್ುರುಷವಯರ್ಚ ಸವೇನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಯಯಗುವ ಕರಮದ ಪ್ರಿಚಯ 
• ವಚನ್ಗಳು : ಏಕವಚನ್ ಬಹ್ುವಚನ್ , ಬಹ್ುವಚನ್ ಪ್ರತಾಯಗಳ ಪ್ರಿಚಯ  
• ಕಯಲ ಸೊಚಕ ಪ್ರತಾಯಗಳು: ಭೊತ, ವತೇಮಯನ್, ಭವಿಷಾತ  

7.2  ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ  

7.3 ಅಭಯಾಸ - ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
 ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
7.4.ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
 ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ ( ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
7.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  

 
ಪಯಠ.8. ಬಟ ಿ ಅೆಂಗಡಿ 

8.1. ಸೆಂವಯದ /  ಸೆಂಭಯಷಣ  
• ಮೊಲ ವಣೇ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಗುಣವಯಚಕಗಳು,  ಕಯರಕರೊಪ್ ಗುಣವಯರ್ಚಗಳ ರಚನ  

ವಿಭಕ್ರುಪ್ರತಾಯಗಳನ್ುನ ಹ್ತಿುಸುವುದು 
• ನ್ೊಾನ್ ಕ್ರರಯಯಪ್ದಗಳು ಅವುಗಳ ನಿಷ  ಧ್ ರೊಪ್ಗಳು 
• 'ಇಲಿ', 'ಅಲಿ' ನಿಷ  ಧ್ ಕ್ರರಯಯಪ್ದಗಳ ಬಳಕ . 

8.2 ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 
8.3 ಅಭಯಾಸ - ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
 ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
8.4.ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
 ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ  (ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
8.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  

 
ಪಯಠ 9  ವಿಹಯರಕ ೆ ಹ ೊ ಗಲು ಯೊ ಜನ . 
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 9.1  ಸೆಂವಯ/ಸೆಂಭಯಷಣ  

• ಕ್ರರಯಯಪ್ದಗಳು: ವಿದಾಥ್ೇಕ: ಆದ್  ಶ್/ಕ ೊ ರಿಕ , ಬಹ್ುವಚನ್/ಗ್ೌರವಸೊರ್ಚ ರೊಪ್ಗಳು 
• ಕ್ರರಯಯ ಧಯತುವಿಗ್   ಪ್ರತಾಯಗಳನ್ುನ ಹ್ಚುವಿುದು 
• 'ಅಲ್ಲ 'ಹಯಗೊ ' ಓಣ' ಪ್ರತಾಯಗಳ ಬಳಕ  

9.2 ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ 
9.3 ಅಭಯಾಸ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
 ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
9.4.ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
 ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ  (ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
9.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  

 
 
 

ಪಯಠ 10 ಕುಟ್ುೆಂಬ 
10.1 ಪ್ರಶ  ನ ತುರಗಳ ೂೆಂದಿಗ್  ಪ್ರಿಚಯ 

• ಕ್ರರಯಯಧಯತು: ಇದ್/ಇರ್ ಕ್ರರಯಯದ್ಯತುಗಳ ಬಳಕ  
• ಇದ್/ಇರ್ ಕ್ರರಯಯದ್ಯತುಗಳ ನಿಷ  ಧ್ ರೊಪ್ಗಳು 

10.2 ರಚನ ಯ ಮಯದರಿ  
10.3 ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿ  ಅಭಯಾಸ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು 
        ಪ್ದಕ ೊ ಶ್ (ಪ್ಠಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ )  
10.4.ಹ ರಿ್ಚನ್ ಕಲ್ಲಕ ಗ್ಯಗಿ 
 ಕ್ರರುಗಿ ತ /ಕಥ  (ಹ ಚುವಿರಿ ಪ್ದಗಳ ಕಲ್ಲಕ ) 
10.5 ಬ ೊ ಧ್ಕರಿಗ್  ಸೊಚನ  
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ಭಯಗ -2. 

ಪಯಠ1ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಗಳ ಪ್ರಿಚಯ (ಕನ್ನಡ ಲ್ಲಪ್ಪ ಸಮೆ ತ) 

 ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಗಳು 
• ಸವರಧ್ವನಿಗಳು 
• ವಾೆಂಜನ್ಧ್ವನಿಗಳು 

 
ಪಯಠ 2.ಕನ್ನಡ ಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಿಚಯ,   
 ಅಭಯಾಸ, ಚಟ್ುವಟಿಕ  

• ಲ್ಲಪ್ಪನ ೊ ಡಿ ಧ್ವನಿ ಗುರುತಿಸುವುದು 
• ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ದ ರಚನ  

 

ಪರಾಮಶ್ಾನ ಗರಂಥಗಳು  
 
೧) ಸೆಂವಹ್ನ್ ಕನ್ನಡ – ಲ  ಖಕರು ಡಯ. ಡಿ.ವಿ.ಪ್ರಮಶ್ವಮೊತಿೇ . 
೨) ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿ  ಘಟ್ಿ-೧. ಲ  ಖಕರು, ಭ ಮಲ್ಲಿಕಯಜುೇನ್ 
೩) ಕಡಯಾಯ ಕನ್ನಡ -. ಲ  ಖಕರು, ಪ ೊರ. ಜಿ ಅಬುದಲ್ ಬರ್ಷ ರ್. 

               ೪) ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಯಿರಿ -. ಲ  ಖಕರು, ಪ ೊರ. ಜಿ ಅಬುದಲ್ ಬರ್ಷ ರ್ 

               ೫. ಲನಾ ಕನುಡ ರ್ೊರ ಇಂಗಿಿಷ- ಜಾಲತಾಣಗಳು 

                                                                   
                                                                             ಅಧ್ಾಕ್ಷರು 

ಕನ್ನಡ ಸ್ಯನತಕ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮೆಂಡಳಿ 
    ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕ  ೆಂದರ 
  ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ     


