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     ಕಂಟಿಂಟ್  

ಕ್ರ .ಸಂ ವಿಷಯಗಳು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಯ  

1.  ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಂಡಳಿ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ ೦೩ 

2.  ಪಠ್ಾ ಕರ ಮಗಳ ಆಶ್ಯ, ವಿನ್ಯಾ ಸ ೦೫ 

3.  ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಗಳು ೦೬ 

4.  ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಐಚಿ್ಛಕ ಪಠ್ಾ ಗಳು ೦೭ 

5.  ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪಠ್ಾ ಗಳು ೦೭ 

6.  ಕ್ರರ ಯಾಕನಾ ಡ ೦೭ 

7.  ಕೀರ್ಸ್ವಾರು ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತಗಳ ಕೀಷ್್ ಕ ೦೮ 

8.  ಆೆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಾ ೆಂಕನ/ಸೂಚನೆಗಳು/ಕೀಷ್್ ಕ ೦೯ 

9.  ಭಾಷಾ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ ವಿನ್ಯಾ ಸ ೧೦ 

10.  ಐಚಿ್ಛ ಕ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ ವಿನ್ಯಯ ಸ ೧೪ 

11.  ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ ವಿನ್ಯಯ ಸ ೧೪ 

12.  ಕ್ರರ ಯಾ ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ  ೧೫ 

13.  ಕೋರ್ ್ವಾರು ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮ ಪೋಠಿಕೆ ೧೫ 

14.  ರಾಜ್ಯ  ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ್ ಸೂಚನೆಗಳು  ೧೬ 

15.  ೩-೪ನೆ ಸೆಮ  ಪಠ್ಯ ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಿನ್ಯಯ ಸ ೧೭ 

16.  ಕ್ಲಾ ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ  ವಿಷಯಗಳು (ಥೋಮ್) ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೧೭ 

17.  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ  ವಿಷಯಗಳು (ಥೋಮ್) ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೨೨ 

18.  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ  ವಿಷಯಗಳು (ಥೋಮ್) ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೨೬ 

19.  ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನಿವ್್ಹಣಾ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್ ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೩೦ 

20.  ಗಣಕ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್  ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೩೪ 

21.  ವ್ಸತ ರವಿನ್ಯಯ ಸ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್  ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೩೮ 

22.  ಆತಿಥ್ಯ  ನಿವ್್ಹಣಾ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್  ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೪೨ 

23.  ಗಗನ್ಯಾನ್ ನಿವ್್ಹಣಾ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್  ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೪೫ 

24.  ದೃಶ್ಯ , ಲಲಿತಕ್ಲಾ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್  ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೫೦ 

25.  ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಯ ಸ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್  ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೫೪ 

26.  ಸಮಾಜ್ಕಾಯ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಥೋಮ್  ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿ ೫೮ 

27.  ಐಚಿ್ಛ ಕ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಪರಿವಿಡಿಗಳು ೬೨ 

28.  ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆಗಳು ೬೫ 

29.  ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮ/ಪರಿವಿಡಿಗಳು ೬೬ 
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ಕನ್ಾ ಡ ಸ್ನಾ ತಕ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಭೆಯ ನ್ಡಾವಳಿ 
 ದಿನ್ಯೆಂಕ: ೨೫-೦೮-೨೦೨೨ ರಂದು ಬಳಿಗೆ್ಗ  ೧೦-೦೦ ಘಂಟೆಗ್ಗ ಕನಾ ಡ ಅಧ್ಾ ಯನ ಕೆಂದ್ರ ದ್ 
ನರ್ದ್ಶ್ಕರ ಕಠ್ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯು ನಡೆಯಿತು. ಕನಾ ಡ 
ಸಾಾ ತಕ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆೆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರು. 

1. ಡಾ. ಮುನಯಪಪ                     ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು   ಸಹಿ ಇದೆ 
2. ಡಾ. ರಾಮಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಟಿ.ಬೇಗೂರು     ಆೆಂತರಿಕ ಸದ್ಸಾ ರು  ಸಹಿ ಇದೆ 
3. ಡಾ. ಎನ್.ಆರ್. ಲಲ್ಲತೆಂಬ          ಆೆಂತರಿಕ ಸದ್ಸಾ ರು  ಸಹಿ ಇದೆ 
4. ಶಿರ ೀಮತಿ. ರತಾ ಪರ ಭ       ಆೆಂತರಿಕ ಸದ್ಸಾ ರು  ಸಹಿ ಇದೆ 
5. ಡಾ. ಬಿ.ಯು.ಸುಮ      ಆೆಂತರಿಕ ಸದ್ಸಾ ರು  ಸಹಿ ಇದೆ 
6. ಶಿರ ೀ. ರಾಜಶೇಖರ ವಿ.ಎಚ್.         ಆೆಂತರಿಕ ಸದ್ಸಾ ರು  ಸಹಿ ಇದೆ 
7. ಡಾ. ಪರ ಕಾಶಸ            ಆೆಂತರಿಕ ಸದ್ಸಾ ರು  ಸಹಿ ಇದೆ 
8. ಶಿರ ೀ. ಎೆಂ.ನ್ಯಗರಾಜು      ಆೆಂತರಿಕ ಸದ್ಸಾ ರು        ವರ್ಗ್ವಣೆ 
9. ಡಾ. ಲ್ಲೆಂಗರಾಜಯಾ       ಬಾಹ್ಾ  ಸದ್ಸಾ ರು    ಗೈರುಹಾಜರು 
10.  ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ನರಸಿೆಂಹ್ಮೂತಿ್        ಬಾಹ್ಾ  ಸದ್ಸಾ ರು    ಗೈರುಹಾಜರು 

ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಚಚ್ಛ್ಸಿ, ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ 

ಅನುಮೀದಿಸಲ್ಯಿತು.  

೧. ಮೂರು ಮತುತ  ನ್ಯಲೆನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನ ವಿವಿಧ್ ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಪದ್ವಿಗಳ (ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸಿಿ , ಬಿ.ಕಾೆಂ, ಬಿಬಿಎ, 

ಬಿಸಿಎ, ಬಿ.ಎಸಿಿ  (ಫ್ಯಾ ಡ್), ಬಿಬಿಎ ಏವಿಯೇಷ್ನ್ಸ, ಬಿಎಚ್ಸಎೆಂ, ಬಿಎರ್ಸಡಬಿ್ಲ್ ಾ ,ಮುೆಂತದ್) ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಗಳ 

ಪರಿವಿಡಿಗಳನುಾ  (ಪಠ್ಾ ಕರ ಮವನುಾ ) ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಅನುಮೀದಿಸಲ್ಯಿತು. 

೨. ಮೂರು ಮತುತ  ನ್ಯಲೆನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸಗ್ಗ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ ದ್ ಪರಿವಿಡಿಯನುಾ  ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, ಅನುಮೀದ್ನೆ 

ನೀಡಲ್ಯಿತು. 

೩. ಮೂರು ಮತುತ  ನ್ಯಲೆನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನ ಕನಾ ಡ ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪಠ್ಾ ದ್ ಪರಿವಿಡಿಯನುಾ  ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, 

ಅನುಮೀದ್ನೆ ನೀಡಲ್ಯಿತು. 

೩. ವಿವಿಧ್ ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಪದ್ವಿಗಳ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮ ಮತುತ  ಪಠ್ಾ ಪುಸತ ಕಗಳನುಾ  ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲು/ರಚ್ಛಸಲು 

ಸೇವಾನುಭವ ಮತುತ  ಬೀಧ್ನ್ಯನುಭವದ್ ಜ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆಯನುಾ  ಇಟ್್ಟಕೆಂಡು ಸಂಪಾದ್ಕರ ಪಟ್ಿಯನುಾ  

ದಿನ್ಯೆಂಕ: ೧೭-೦೮-೨೦೨೨ರಂದು ನಡೆದ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಅನುಮೀದಿಸಿರುವುದ್ನುಾ  ಇೆಂದು ಪರಿಷೆ್ ರಿಸಿ 

ಅನುಮೀದಿಸಿ, ಆಯಾ ಸಂಪಾದ್ಕರುಗಳಿಗ್ಗ ನಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗ್ಗ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮ ಮತುತ  ಪಠ್ಾ ಪುಸತ ಕಗಳನುಾ  

ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ/ರಚ್ಛಸಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ನಣ್ಯವನುಾ  ಕೈಗೆಂಡು ಅನುಮೀದಿಸಲ್ಯಿತು.  

ಇದೆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾ ಹ್ಾ  ಸವ್ಸಂಪಾದ್ಕರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಆಯಾ ಸಂಪಾದ್ಕರುಗಳು ಪಠ್ಾ  ಪುಸತ ಕಗಳ ಸಂಪಾದ್ನ್ಯ 

ಪರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕಳಳ ಲು ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ  ಮಾಗ್ದ್ಶ್್ನವನುಾ  ಕಡಲ್ಯಿತು.  

೫. ವಿವಿಧ್ ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಪದ್ವಿಗಳ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಪುಸತ ಕಗಳ ಪಠ್ಾ  ಎಲಿವನ್ನಾ  ಸಂಪಾದ್ಕರುಗಳ ನೇತೃತವ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲು ಕಾಲ್ವಕಾಶ್ ಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ೩ ಮತುತ  ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪೂಣ್ 

ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ್ಲ  ಮದ್ಲು ಮೂರನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನ ಪಠ್ಾ ವನುಾ  ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಯಲೆ ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನ 
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ಪಠ್ಾ ವನುಾ  ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಪರ ಸಾರಾೆಂಗದ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಪರ ಕಟಿಸಲು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯಕೆೆ  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಸಭೆಯು 

ನಣ್ಯಿಸಿತು.  

೬. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ್ ಜಾಲತಣದ್ಲಿ್ಲ  upload ಮಾಡಲು ಈರ್ಗಗಲೇ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್್  ಸಂಪಾದ್ಕರುಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಅನುಮೀದ್ನೆ ಆಗಿರುವ ಮೂರನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಲೆ ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನ 

ಘಟ್ಕಾವಾರು ಶಿೀಷ್ಟ್ಕೆಗಳನುಾ  ಮತುತ  ಪರಿವಿಡಿಗಳನುಾ  ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಸಭೆಯು ಅನುಮೀದಿಸಿತು. 

೬. ವಿವಿಧ್ ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಪದ್ವಿಗಳ (ಬಿ.ಎ, ಬಿಎರ್ಸಡಬಿ್ಲ್ ಾ , ಬಿವಿಎ, ಬಿ.ಎಸಿಿ , ಬಿ.ಎಸಿಿ  (ಫ್ಯಾ ಡ್), ಬಿ.ಕಾೆಂ, ಬಿಬಿಎ 

ಏವಿಯೇಷ್ನ್ಸ, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಎಚ್ಸಎೆಂ ಮುೆಂತದ್) ಒೆಂದ್ನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸನಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ಎರಡನೆ ಸೆಮಸನಲಿ್ಲ  ಇರುವ 

ಪಠ್ಾ ಗಳು ಒೆಂದು ವೇಳೇ ಪುನರಾವತ್ನೆ ಆಗಿದ್ದ ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಈ ಮದ್ಲ್ಲನ ಲೇಖಕರು ಅಥವಾ ಬರಹ್ಗಳು 

ಪುನರಾವತ್ನೆ ಆಗಿದ್ದ ಲಿ್ಲ  ಅೆಂಥವುಗಳನುಾ  ಅನುಮೀದಿತ ಪಠ್ಾ ದ್ ಚೌಕಟ್ಿ ನಲಿ್ಲಯೇ ನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ಬದ್ಲ್ವಣೆ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಸಭೆಯು ಅನುಮೀದಿಸಿತು.  

೭. ಕ್ರರ ಯಾ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ ವನುಾ  ಈಗ ಮದ್ಲ ಎರಡು ಸೆಮಸನಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ಯದ್ರೂ ಒೆಂದು ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  

ಕಲ್ಲಯುವ ಅವಕಾಶ್ ಇದುದ ; ಅದ್ನುಾ  ಇನುಾ  ಮುೆಂದೆ ಕನಾ ಡೇತರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಕನಾ ಡ ಕಲ್ಲಯುವ 

ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಆಗಿ ಆರಿಸಿಕೆಂಡಲಿ್ಲ  ಅದ್ನುಾ  ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪಠ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು 

ನಣ್ಯಿಸಲ್ಯಿತು.  

೮. ಇದುವರೆಗ್ಗ ಆರು ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆಗಳನುಾ  ಸೃಜಿಸಿದುದ , ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರನುಾ  ಮದ್ಲ ಸೆಮಸಗು 

ಆನಂತರದ್ ಮೂರನುಾ  ಎರಡನೆ ಸೆಮಸಗು ನಗಧಿ ಮಾಡಲ್ಗಿತುತ . ಆದ್ರೆ ಅನುವಾದ್ ಅಧ್ಾ ಯನವನುಾ  

ರಚ್ಛಸಲು ಆಗಿರಲ್ಲಲಿವಾಗಿ ಈಗ ಅದ್ನುಾ  ಭಾಷಾೆಂತರ ಕೌಶ್ಲ ಎೆಂದು ಮರುರೂಪಿಸಿ ರಚ್ಛಸಲು 

ನರಸಣ ಯಿಸಲ್ಯಿತು. ಅಲಿದೆ; ಎಲಿ  ಏಳೂ ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆಗಳನುಾ  ಒಟ್್ಟ ಗಿ ಬಿ.ಒ.ಎರ್.ನಲಿ್ಲ  

ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲ್ಗಿ; ಪದ್ವಿಯ ಮದ್ಲ ನ್ಯಲೆ್ಕ  ಸೆಮಿಸ್ ರುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ಯದ್ರು ಒೆಂದು ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕಯನುಾ  

ಯಾವುದ್ಯದ್ರು ಒೆಂದು ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ನೀಡಲು 

ನಣ್ಯಿಸಲ್ಯಿತು. ಎಲಿ  ಏಳು ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನುಾ  ಒಟ್ಿ ಗ್ಗ ಇರಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ ಆಯೆ್ಕಯನುಾ  ಆಯುದ ಕಳಳ ಲು 

ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ನಣ್ಯಿಸಲ್ಯಿತು. 

೮. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಕಲ್ಲಕಾರ್ಥ್ಗಳು ಇರುವ ಸಮಾಜಕಾಯ್ ಕನಾ ಡ, ದೃಶ್ಾ  ಮತುತ  ಲಲ್ಲತಕಲ್ ಕನಾ ಡ, 

ವಸತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ ಕನಾ ಡ, ಒಳೆಂಗಣ ವಿನ್ಯಾ ಸ ಕನಾ ಡ, ಆತಿಥಾ  ನವ್ಹ್ಣ ಕನಾ ಡ, ವಾಯುಯಾನ ನವ್ಹ್ಣ 

ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ವೆಬಸ ಆವೃತಿತ ಯಾಗಿಯು ಇನುಾ  ಉಳಿದ್ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಮುದಿರ ತ ಪಠ್ಾ ಗಳಗಿಯು 

ಒದ್ಗಿಸುವಂತೆ ನಣ್ಯಿಸಲ್ಯಿತು. 

                                               ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು 

ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಂಡಳಿ 

ಕನಾ ಡ ಅಧ್ಾ ಯನ ಕೆಂದ್ರ , ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
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ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ, ಕ್ನ್ನ ಡ ಐಚಿ್ಛ ಕ, ಕನಾ ಡ ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ , ಪಠ್ಯ /ಪಠ್ಯ ಕರ ಮಗಳ ಆಶಯ, 
ವಿನ್ಯಾ ಸ ಮತ್ತತ  ಪಠ್ಯ ಗಳ ಕಂಟಾಂಟ್: 

೨೦೨೦ರ ಹೊಸ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯ ಅನುಸಾರ ಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ರೂಪಸಲು 

ಯತಿನ ಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾ ನ್ ಶಿಸ್ತತ ಗಳ ಜ್ಞಾ ನ್ವು ಸಾಕಾಾ ತೆ್ಕ ರಗೊಳುು ವುದು ಭಾಷೆಯ 
ಮೂಲಕ್ವೆ. ಸಮಾಜ್ದಲಿಿ  ಮನುಷಯ  ಉತತ ಮ ನ್ಯಗರಿಕ್ನ್ಯಗಿ ಬದುಕ್ಲು, ಅಗತಯ ವಾದ 
ಸಂವೇದನೆಯನುನ  ಭಾಷೆ ಮತ್ತತ  ಸಾಹಿತಯ  ರೂಪಸ್ತತತ ವೆ. ಭಾಷೆ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾತರ ವ್ಲಿ ; 
ಅದಾಂದು ಅದಾಂದು ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ವಾಹಕ್. 

ರಾಜ್ಯ  ಪಠ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ತ ಮತ್ತತ  ವ್ರದಿಯ ಅನುಸಾರ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎರ್ ಸಿ, ಬಿ.ಕಾಾಂ., 
ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಚ್ಎಾಂ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ, ಬಿ.ಎರ್ಸ.ಡಬಿ್ಲ್ಯು ಮುಾಂತ್ಕದ ಪದವಿ ಕೋಸ್ತ್ಗಳ ಮೊದಲ 
ನ್ಯಲೆು  ಸೆಮಿಸ್ ರ ಗಳಲಿಿ  ಭಾಷೆ ಮತ್ತತ  ಸಾಹಿತಯ ದ ಬೋಧ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ 
(Theme Based) ಪಠ್ಯ ಗಳ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಸಲು ನಿಣ್ಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಕೋಸ್ತ್ಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯ  ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ತವಾಗ ಮಾನ್ವಿೋಯ ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತತ  ಸಾಮಾಜಿಕ್, 
ರಾಜ್ಕ್ರೋಯ ಮತ್ತತ  ಧಾಮಿ್ಕ್ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿು ವ್ ಸಾಹಿತಯ ದ ಎಲಿ  ಪರ ಕಾರಗಳನುನ  
ಗಮನ್ದಲಿಿಟ್್ಟ ಕಾಂಡು ಪಠ್ಯ ವ್ನುನ  ರಚ್ಛಸ್ತವ ಪರ ಯತಾ ವನುಾ  ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ. 
 

ಕನ್ನ ಡ ಪಠ್ಾ ಗಳು/ಪಠ್ಾ ಕರ ಮಗಳು, ಅವುಗಳ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು  ವಿನ್ಯಾ ಸಗಳು: 
    ಹೊಸ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯ ಆಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ, ಐಚಿ್ಛ ಕ್, 
ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಕ್ನ್ನ ಡ, ಕ್ನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕ್ರರ ಯಾಕ್ನ್ನ ಡ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮಗಳ ವಿನ್ಯಯ ಸವ್ನುನ  ರೂಪಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾಹಿತಯ ದ ಮೂಲಗುಣವಾದ ನಿತಯ ನೂತನ್ತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸತನ್ವ್ನುನ  ತರಲು 
ಪರ ಯತಿನ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ್ ಕ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತತ  ಫಲಿತಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಮತೋಲನ್ವ್ನುನ  
ಸಾಧಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಯ , ಸಾಹಿತಯ ದ ಮಾನ್ವಿೋಯ 
ಸಂವೇದನೆ, ಸಮಕಾಲಿೋನ್ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳ ಅರಿವು, ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತತ  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯತೆಯ 
ಮನೋಭಾವ್ವ್ನುನ  ಕ್ಟ್್ಟ ಕಡುವುದರಲಿಿ  ಯಶ್ಸಿಿ ಯಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯ 
ಆಶ್ಯವ್ನುನ  ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮದ ಮೂಲಕ್ ಸಾಧಿಸಿಕಳುು ವುದು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತತ ದೆ. 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ “ನ್ಯಡು- "ನುಡಿ- ಚ್ಛಾಂತನೆ', “ಸಾಮರಸಯ ' ಪರಿಸರ', "ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣ' ಮೊದಲಾದವು 
ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಲಿಿ  ಉದೆದ ೋಶಿತ ಫಲಿತಗಳನುನ  ನಿೋಡುತತ ವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಾ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಶಿಸ್ತತ ಗಳ 
ಸಿ ರೂಪಕೆ್ ನುಗುಣವಾಗಿ ಒಾಂದಾಂದು ಘಟಕ್ವ್ನುನ  ಸಾಾ ತಕ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  
ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, ರೂಪಸಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
     ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ನ್ಯಲೆು  ಸೆಮಿಸ್ ರ ಗಳಲಿಿ  ಪರ ಥ್ಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸತಕೆ್ ದುದ , ಪರ ತಿ 
ಸೆಮಿಸ್ ರ ಗೂ ೩ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಲೆು  ಗಂಟ ಬೀಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ಇರುತತ ದೆ. ಐಚಿ್ಛಕ ಕನಾ ಡ 
ಪಠ್ಾ ಕರ ಮವನುಾ  ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದುದ  ನ್ಯಲೆ ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರುವ್ರೆಗೆ ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ ಗೂ ಪರ ತಿ ಪತಿರ ಕೆಗೂ ೩ 
ಕೆರ ಡಿಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಗಂಟ ಬೀಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ಇರುತತ ವೆ. ಹಾಗು ಐಚಿ್ಛ ಕ್ದಲಿಿ  ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ ಗೆ 

ತಲಾ ನೂರು ಅಾಂಕ್ಗಳ ಎರಡೆರಡು ಪತಿರ ಕೆಗಳು ಇರುತತ ವೆ.  
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ಕ್ಡ್ಡಾ ಯ ಕ್ನ್ನ ಡ (ಕ್ನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕ್ನ್ನ ಡ ಕ್ಲಿಕೆಗೆ ಕ್ರರ ಯಾ ಕ್ನ್ನ ಡ) ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮವ್ನುನ  ಮೊದಲ 

ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ ರುಗಳಲಿಿ  ಒೆಂದು ಸೆಮಿಸ್ ರ ನಲಿ್ಲ  ಬೋಧಿಸ್ತವುದು. ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಕ್ನ್ನ ಡ ಪತಿರ ಕೆಗೆ 
ಇದುವ್ರೆಗೆ ಏಳು ಪತಿರ ಕೆಗಳನುನ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಕ್ನ್ನ ಡ ಪತಿರ ಕೆಗಳನುನ  ಎಲಿ  
ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಶಿಸ್ತತ ಗಳ ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳೂ ನ್ಯಲೆು  ಸೆಮಿಸ್ ರ ಗಳಿಗೂ ಯಾವುದನುನ  ಎಲಿಾ ದರು ಒಾಂದು 

ಬಾರಿಗೆ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಅವ್ಕಾಶ್ವಿದೆ. ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು  
ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ್ವಾಗಿರುವಂತೆ ʼಕ್ರರ ಯಾ ಪುಸತ ಕ್' (Work Book)ವ್ನುನ  ರೂಪಸಲು ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುಾ  
ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡಲ್ಗಿದೆ.  

ಪರ ತಿ ಪುಸತ ಕದ್ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಕಾ ಅನುವಿನ ಯೊೀಜನೆ, ಕಲ್ಲಕಾ ಅನುವಿನ ಸೂಚನೆಗಳು, ಆೆಂತರಿಕ 

ಮೌಲ್ಾ ೆಂಕನ ಮಾಗ್ಸೂಚ್ಛ, ಪರ ಶ್ನಾ ಪತಿರ ಕೆ ಕೀಷ್ಠ ಕ, ಪರ ಶ್ನಾ ಪತಿರ ಕೆ ನೀಲನಕೆೆ , ಪರ ಶ್ನಾ ಪತಿರ ಕೆ ನೀಲನಕೆೆಯ 

ಸೂಚನೆಗಳು, ಮಾದ್ರಿ ಪರ ಶ್ನಾ ಪತಿರ ಕೆ, ಭಾಷಾಕೌಶ್ಲದ್ ಪಠ್ಾ ವಿಶಿಷ್್  ಮಾದ್ರಿಗಳು, ಪರಿಭಾಷಾ ಕೀಶ್, 

ಅನುವಾದ್ ಕೌಶ್ಲ ಪದ್ಕೀಶ್, ಸಹ್ಭಾಗಿ ಮತುತ  ಅನುಭವಾತಮ ಕ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಪರ ತಿ 

ಅಧ್ಯಾ ಯಕೆ್ಕ  ಅಧ್ಯಾ ಯವಿಶಿಷ್್  ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು, ಅಭಾಾ ಸ ಪರ ಶ್ನಾ ಗಳು, ಹೆಚಿ್ಛ ನ ಪರಾಮಶ್್ನ ವಿವರ, 

ಆಕರವಿವರ, ಕವಿ-ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಮತುತ  ಪರ ತಿ ಪಠ್ಾ ದ್ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ಅನುಬಂಧ್ವಾಗಿ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ ಯಾದಿಗಳನುಾ  ನೀಡಿ ಪಠ್ಾ ವನುಾ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್ , ಪಠ್ಾ ಗಳು ರೂಪಗಳಳ ಬೇಕ್ಕ ಎೆಂಬ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ಒೆಂದೆಂದು ಪದ್ವಿಗಳಿಗು 

ಪರ ತೆಾ ೀಕವಾದ್ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಕನಾ ಡಕೆೆ  ಅನಾ ದ್ ಭಾಷೆಯ ಸಾಾ ನ ಒದ್ಗಿಸುವುದು, 

ಜಾಾ ನದ್ ಭಾಷೆಯನ್ಯಾ ಗಿ ಕನಾ ಡವನುಾ  ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೀಶ್ ಈ ಉಪಕರ ಮದ್ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಗಿದೆ. ಈ 

ಹಿನೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ರೂಪಿಸಿರುವ ಪಠ್ಾ ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:  

೧. ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಗಳು  

1. ಕಲ್ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
2. ವಿಜಾಾ ನ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಎಸಿಿ  ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
3. ವಾಣಿಜಾ  ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಕಾೆಂ ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
4. ವಾ ವಹಾರ ನವ್ಹ್ಣ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಬಿಎ ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
5. ಗಣಕ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಸಿಎ ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
6. ವಸತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಎಸಿಿ  ಫ್ಯಾ ಡ್ಸ ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
7. ಆತಿಥಾ  ನವ್ಹ್ಣ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿ.ಎಚ್ಸಎಮ ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
8. ಗಗನಯಾನ ನವ್ಹ್ಣ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಬಿಎ ಏವಿಯೇಶ್ನ್ಸ ಮಾಾ ನೇಜಸಮೆೆಂಟಸ ಪದ್ವಿ 
ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 

9. ದೃಶ್ಾ  ಮತುತ  ಲಲ್ಲತಕಲ್ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿವಿಎ-ಬಿಎಫಸಎ ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
10. ಒಳೆಂಗಣ ವಿನ್ಯಾ ಸ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಎಸಿಿ  ಇೆಂಟಿೀರಿಯರ್ಸ ಡಿಸೈನ್ಸ ಅೆಂಡ್ಸ ಡೆಕೀರೇಶ್ನ್ 
ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 

11. ಸಮಾಜಕಾಯ್ ಕನಾ ಡ ೧,೨,೩,೪ (ಬಿಎರ್ಸ ಡಬಿ್ಲ್ ಾ  ಪದ್ವಿ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ) 
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೨.   ಪದವಿ ಕನ್ಾ ಡ ಐಚಿ್ಛಕ ಪಠ್ಯ ಗಳು 

ಮದ್ಲನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ  
೧. Paper: A- 1 ಸಾಹಿತಾ  ಕಲಪ ತರು ೧: ಪಾರ ಚ್ಛೀನ ಕನಾ ಡ ಸಾಹಿತಾ  
೨. Paper A- 2 ಸಾಹಿತಾ  ಕಲಪ ತರು ೨: ಮಧ್ಯ ಕಾಲಿೋನ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ   
 
ಎರಡನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ      
   ೩. Paper A-3   ಸಾಹಿತಯ  ಕ್ಲಪ ತರು ೩: ಆಧುನಿಕ್ ಪೂವ್್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  
   ೪. Paper A-4   ಸಾಹಿತಯ  ಕ್ಲಪ ತರು ೪: ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  

 

ಮೂರನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ     
   ೫. Paper A-3   ಸಾಹಿತಯ  ಕ್ಲಪ ತರು ೫: ಭಾರತಿೋಯ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಶ್ಚು ತಯ  ಕಾವ್ಯ ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ  
   ೬. Paper A-4   ಸಾಹಿತಯ  ಕ್ಲಪ ತರು ೬: ಕ್ನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  ಮಿೋಮಾಾಂಸೆಯ ರೂಪಗಳು 

 

ನ್ಯಲೆ ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನಾ ಡ ಪಠ್ಾ      
   ೭. Paper A-3   ಸಾಹಿತಯ  ಕ್ಲಪ ತರು ೭: ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತತ  ವಿಮರ್ಶ್ 
   ೮. Paper A-4   ಸಾಹಿತಯ  ಕ್ಲಪ ತರು ೮: ಜ್ಞನ್ಪದ ಮತ್ತತ  ಮಹಿಳ ಸಾಹಿತಯ  

 

೩. ಪದವಿ ಕನ್ಾ ಡ ಮುಕು  ಆಯೆ್ಕ  ಪಠ್ಾ ಗಳು 

1. ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ೧: ಕ್ನ್ನ ಡ ವಾಯ ಕ್ರಣ 
2. ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ೨: ಕ್ನ್ನ ಡ ಆತಮ ಚರಿತೆರ ಗಳು 
3. ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ೩: ಕ್ನ್ನ ಡ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಾ  -೧ 
4. ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ೪: ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತಿ 
5. ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ೫: ಕ್ನ್ನ ಡ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಯ  -೨ 
6. ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ೬: ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುದರ ಣ ನಿವ್್ಹಣೆ 
7. ಕ್ನ್ನ ಡ ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ೭: ಅನುವಾದ ಅಧ್ಯ ಯನ್ 

4. ಪದವಿ ಕನ್ಾ ಡ ಕ್ರರ ಯಾ ಕನ್ನ ಡ (ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ) ಪಠ್ಾ  

ಕ್ರರ ಯಾ ಕನಾ ಡ ೧  

(ಕನಾ ಡೇತರರು ಮದ್ಲ ನ್ಯಲೆು  ಸೆಮಿಸ್ ರುಗಳಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  ಒೆಂದು ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಆಗಿ 

ಕಲ್ಲಯುವ ಅವಕಾಶ್)  
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ಕೋರ್್್ವಾರು ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳ ಕೋಷಟ ಕ 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Course Outcomes 
(COs)/ 
Program Outcomes 
(POs) 

 

ಬಿ
.ಎ

. 
 

ಬಿ
.ಎ

ರ್
.ಡ

ಬ್ಲ್
ಯ. 

 

ಬಿ
.ವಿ

.ಎ
/ 

ಬಿ
.ಎ

ಫ್
.ಎ

. 
 

ಬಿ
.ಎ

ಸಿ
. 

 

ಬಿ
.ಸಿ.ಎ

. 

ಬಿ
.ಎ

ಸಿ
 (ಫಾ

ಯಡ
 ) 

 

ಬಿ
.ಎ

ಸಿ
. (IDD) 
 

ಬಿ
.ಕಾ

ಾಂ. 
 

ಬಿ
.ಬಿ

.ಎ
 
ಬಿ
.ಬಿ

.ಎ
ಾಂ. 

 

ಬಿ
.ಎ
ಚ್

.ಎ
ೆಂ. 

ಬಿ
.ಬಿ

.ಎ
. 

ಏ
ವಿ

ಯೇ
ಷ

ನ್
 

ಐ
ಚ್ಛ

ಕ್ 
ಕ್

ನ್
ನ
ಡ
 

 

ಮು
ಕ್ತ 

ಆ
ಯ್ಕ

 
ಕ್

ನ್
ನ
ಡ
 

1 ವಿವಿಧ್ ಕೋರ್ ್ ವಿಶಿಷ್ , 

ಶಿಸ್ತತ ವಿಶಿಷ್  ಜ್ಞಾ ನ್, 

ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳ ವೃದಿಧ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ವಿವಿಧ್ ಸಾಹಿತಯ  ರೂಪ- 
ಸಿ ರೂಪಗಳ ಅರಿವಿನ್ ವೃದಿಧ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ಭಾಷೆ-ಸಾಹಿತಯ ದ 
ಅಭಿರುಚ್ಛ, ಮಾನ್ವಿೋಯ 

ಮೌಲಯ ಗಳನುನ  ರೂಡಿಸಿ 

ಕಳುು ವುದು. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ಸಮಾಜೋಧಾಮಿ್ಕ್, 
ರಾಜ್ಕ್ರೋಯ, ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ್ 
ತಿಳಿವಿನ್ ವೃದಿಧ . 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. ವೈಚಾರಿಕ್-ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ 
ಪರ ಜ್ಞಾ ಯ ವೃದಿಧ . 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. ಫಲಿತ್ಕಧಾರಿತ ಕ್ಲಿಕೆ. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. ಓದು, ಬರಹ್, 

ತಕ್ಶ್ಕ್ರತ ಗಳ ವೃದಿಧ .  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. ಸಮಕಾಲಿೋನ್ 
ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳ ಅರಿವು 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. ಸಾಮಾಜಿಕ್ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಅರಿವು. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. ಸವ ೆಂತ ನಲುವು, ಬೌದಿಧ ಕ್ 
ವ್ಯ ಕ್ರತ ತಿ  ನಿಮಾ್ಣ. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಾ ಂಕನ್ ಮತ್ತು  ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಕೊನೆ ಲಿಖಿತ ಪರಿೀಕ್ಷಾ  ವಿಧಾನ್ದ ಮಾಗಗಸೂಚಿ 
ನಿರಂತರ ಆಾಂತರಿಕ್ ಪರಿೋಕೆಾ  (ಸಿಐಇ) ಹಾಗು ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕನೆಯ ಲಿಖಿತ ಪರಿೋಕೆಾ  (ಎರ್ ಇಇ)ಗಳ ವಿಧಾನ್ವ್ನುನ  
ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.  

ಆಿಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಿಂಕನ್ ಸೂಚನೆಗಳು 

 (ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ. ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಕರಡು ಮಾಗ್ಸೂಚ್ಛ ೧೨.೨.೧ ಅನುಸಾರ ೪೦ ಅೆಂಕಗಳಿಗ್ಗ) 

ನರಂತರ ಮೌಲಾ ಮಾಪನವನುಾ  ತರಗತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾರಿ ಇಡುವ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ. ಮಾಗ್ಸೂಚ್ಛಗಳ 

ಅನವ ಯ ಕನಾ ಡ ಭಾಷಾ ಆೆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಾ ೆಂಕನಕೆಾ ಗಿ ಹ್ಲವು ಉಪಕರ ಮಗಳನುಾ  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 

ನಗಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.  

೧. ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  ಅೆಂದ್ಯಜು ಒಟ್್ಟ  ೯೦ ಕೆಲಸದ್ ದಿನಗಳು ಇದುದ  ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಮದ್ಲ ನಲವತೆತ ೈದು 

ದಿನಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ನಂತರ ೨೦ ಅೆಂಕಗಳ (ಸಿ-೧) ಮತುತ  ಸೆಮಿಸ್ ರ್ ಕನೆಯ ವಾರದ್ ಹೊತಿತ ಗ್ಗ ಇನುಾ ಳಿದ್ ೨೦ 

ಅೆಂಕಗಳ (ಸಿ-೨) ಆೆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಾ ೆಂಕನ ಮುಗಿಯಬೇಕ್ಕ.  

೨. ಸೆಮಿಸ್ ರ್ ಮದ್ಲಧ್್ದ್ ನಂತರ ಮದ್ಲ ಘಟ್ಕ ಪರಿೀಕೆೆಯನ್ನಾ  ಆನಂತರ ಸಿಲಬರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ 

ತರುವಾಯ ಎರಡನೆ ಘಟ್ಕ ಪರಿೀಕೆೆಯನ್ನಾ  ನಡೆಸಲು ನಗಧಿಸಿದೆ.  

೩. ಮದ್ಲ ಘಟ್ಕ ಪರಿೀಕೆೆಯನುಾ  ತೆರೆದ್ ಪುಸತ ಕ ಪರಿೀಕೆೆ  ಆಗಿಯೂ ನಂತರದ್ ಎರಡನೆ ಘಟ್ಕ ಪರಿೀಕೆೆಯನುಾ  

ಮುಚಿ್ಛ ದ್ ಪರಿೀಕೆೆ  ಆಗಿಯೂ ನಡೆಸಲು ನಗಧಿಸಿದೆ.  

೪. ಸಿ-೧ ಮತುತ  ಸಿ-೨ ಎರಡರಲಿ್ಕ  ಸೆಮಿನ್ಯರ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗ್ಗ ತಲ್ ಐದು ಅೆಂಕಗಳು.  

೫. ಸಿ-೧ ಮತುತ  ಸಿ-೨ ಎರಡರಲಿ್ಕ  ಸಹ್ಭಾಗಿ ಕಲ್ಲಕಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗ್ಗ ತಲ್ ಐದು ಅೆಂಕಗಳು 

೬. ಸಿ-೧ ಮತುತ  ಸಿ-೨ಗಳಿಗ್ಗ ತಲ್ ಐದ್ರಂತೆ ಒಟ್್ಟ  ಸೆಮಿಸ್ ರಿನ ಹಾಜರಾತಿಗ್ಗ ೧೦ ಅೆಂಕಗಳನುಾ  ನಗಧಿಸಿದೆ. 

ಆಿಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಿಂಕನ್ ಕೋಷಟ ಕ 

ಕರ .ಸಂ. ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು C-1 C-2 ಒಟ್್ಟ  ಅೆಂಕಗಳು 

1 ತೆರೆದ್ ಪುಸತ ಕ ಘಟ್ಕ ಪರಿೀಕೆೆ  05 --- 05 

2. ಮುಚಿ್ಛ ದ್ ಪುಸತ ಕ ಘಟ್ಕ ಪರಿೀಕೆೆ  --- 05 05 

3 ಸೆಮಿನ್ಯರ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ 05 05 10 

4 ಸಹ್ಭಾಗಿ ಕಲ್ಲಕಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು 05 05 10 

5 ಹಾಜರಾತಿ 05 05 10 

6 ಒಟ್್ಟ   ಅೆಂಕಗಳು 20 20 40 

  

ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಅಂತಾ ದ ಪರಿೀಕ್ಷಾ  (ಎಸ ಇಇ): ಇದು ೬೦ ಅಾಂಕ್ಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರಿೋಕೆಾ ಗಳಿಾಂದ 
ಕೂಡಿರುತತ ದೆ. ಈ ಪರಿೋಕೆಾ ಯು ಬೆಾಂಗಳೂರು ವಿಶಿ್ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಬಿಒಎರ್ , ಬಿಓಇ ಸದಸಯ ರು 
ರೂಪಸ್ತವ್ ಮಾನ್ದಂಡಗಳಂತೆ ಮತ್ತತ  ಮಾದರಿ ಪರ ರ್ಶನ ಪತಿರ ಕೆಗಳಂತೆ ನ್ಡೆಯಲಿದೆ. 
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ಭಾಷಾ ಕನ್ನ ಡ ಪಠ್ಾ  ವಿನ್ಯಾ ಸ; (೧-೨ ಒಳಗಿಂಡಂತೆ) 3, 4ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ ಗಳು. 

೧. ಕಲ್ ಕನ್ನ ಡ : ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

 ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
೧ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-
ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 

ಪರ ಕೃತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಬಾಲಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೨ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಮಾಜ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಪರ ೋತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

3ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯತೆ 

12 ಗಂಟಗಳು 
ಕೃಷ್ಟ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಕ್ರರ ೋಡೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

4ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಕಾಯಕ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಬಡತನ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಕಾಲ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

 

೨. ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಕನ್ನ ಡ: ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ  ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-ನುಡಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಭೂಮಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ 
ಮನೋಧ್ಮ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ 
ಸೆಮಿಸ್ ರ  L-2 

ಜಿೋವ್ನ್ ಕ್ಲೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಕ್ನ್ಸ್ತ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಮಳೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಪರ ವಾಸ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ವಿಚಾರಕಾರ ಾಂತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ದಮನಿತ ಲೋಕ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಹಿಷ್ಣು ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಶಿರ ೋಸಾಮಾನ್ಯ ರ 

ಬದುಕು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

 

೩. ವಾಣಿಜ್ಾ  ಕನ್ನ ಡ: ಬಿ.ಕ್ಷಂ. ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಸಂಸೆ ೃತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಸಾಂದಯ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಭಕ್ರತ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ದೇಸಿಯತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ಮನ್ರಂಜ್ನ್ಯ 

ಮಾದಯ ಮ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಮಾರುಕ್ಟ್  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಲಿಾಂಗಸಮಾನ್ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಕ್ಡಲು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಹಬಾಳಿೆ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಾವು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 
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೪. ವ್ಾ ವ್ಹಾರ ನಿವ್ಗಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ: ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಆಧುನಿಕ್ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಕಾಯಕ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಾಮರಸಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ಸಮಾಜ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಜಿೋವ್ನ್-ಕ್ಲೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಯುದಧ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಶ್ಚಾಂತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

 
೫. ಗಣಕ ಕನ್ನ ಡ: ಬಿ.ಸ್ಸ.ಎ ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಆಕಾಶ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ತ್ಕರುಣಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ವಾಣಿಜ್ಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ದ್ಯಾಂಪತಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ದೈನಂದಿನ್ ಲಯ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಹಾದ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಿಾ ತಂತರ ಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ನ್ಯಗರಿೋಕ್ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಅಭಿವೃದಿಧ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಕ್ರುಣೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

 
೬. ವ್ಸು ರ ವಿನ್ಯಾ ಸ ಕನ್ನ ಡ: ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ  (FAD)-ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಸಾಂದಯ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಒಲುಮೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಮಾರುಕ್ಟ್  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಪರಿಸರ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ಹಸಿವು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಕೈಗಾರಿಕ್ರೋಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಅಹಿಾಂಸೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಚರಿತೆರ ರಚನೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 
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೭. ಆತಿಥ್ಯ  ನವ್ಹಣಾ ಕನ್ಾ ಡ: ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಿಂ ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಪರ ಕೃತಿ-ಮನುಷಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ತೆ 

ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ  

12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಮಾಜ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಪರ ೋತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ಕಾಯಕ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ನಿೋರು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಮಹಿಳೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತಿ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಕ್ರರ ೋಡೆಗಳು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ದೃಶ್ಯ ಮಾದಯ ಮ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

 
೮. ಗಗನ್ಯಾನ್ ನವ್ಹಣಾ ಕನ್ಾ ಡ: ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಏವಿಯೇಷನ  ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಆಧುನಿಕ್ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ 

12 ಗಂಟಗಳು 
ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಕಾಯಕ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಾಮರಸಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ಆಚಾರ ವಿಚಾರ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಿ ಾಂತಿಕೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಆಹಾರಪದಧ ತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮೌಲಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಗಾರ ಮನೈಮ್ಲಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

 
೯. ದೃಶ್ಯ  ಮತ್ತು  ಲಲಿತಕಲ್ ಕನ್ಾ ಡ: ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿ.ಎಫ್.ಎ ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಪರ ಕೃತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ 

ಮನೋಧ್ಮ್ 

12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಪರ ೋತಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ದೇಶಿೋಯತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಮಾಜ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸತಯ -ನ್ಯಯ ಯ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ವಾಯ ಪ್ರರ-ನೈತಿಕ್ತೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ದ್ಯಾಂಪತಯ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 
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೧೦. ಒಳಿಂಗಣ ವಿನ್ಯಯ ಸ್ ಕನ್ಾ ಡ: ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ  ಐಡಿಡಿ (IDD) ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ   
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
ಪರ ಥ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-

ನುಡಿ 12 ಗಂಟಗಳು 
ಸಾಂದಯ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಒಲುಮೆ 

12 ಗಂಟಗಳು 
ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಮಾರುಕ್ಟ್  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಪರಿಸರ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಅಾಂತಃಕ್ರಣ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-೩ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಹಸಿವು 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಶೈಲಿ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-೪ 

ಜ್ನ್ಪದ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ಅಹಿಾಂಸೆ 
12 ಗಂಟಗಳು 

ವಾಸ್ತತ ಶಿಲಪ  
12 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
12 ಗಂಟಗಳು 

 
೧೧. ಸಮಾಜ್ಕ್ಷಯಗ ಕನ್ನ ಡ: ಬಿ.ಎರ್್.ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ  ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ . 
ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩, ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ  ವಾರಕೆೆ  ೦೪ ಗಂಟಗಳ ಕ್ಲಿಕೆ (ಒಟ್್ಟ  ೪೮-೫೬ ಗಂಟಗಳು) 

 ಸೆಮಿಸ್ ರ ಘಟಕ್-1 ಘಟಕ್-2 ಘಟಕ್-3 ಘಟಕ್-4 
೧ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಕ್ನ್ನ ಡ ನ್ಯಡು-
ನುಡಿ 15 ಗಂಟಗಳು 

ಪರ ಕೃತಿ 
15 ಗಂಟಗಳು 

ಬಾಲಯ  
13 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
13 ಗಂಟಗಳು 

೨ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣ  
15 ಗಂಟಗಳು 

ಸಮಾಜ್ 
15 ಗಂಟಗಳು 

ಪರ ೋತಿ 
13 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
13 ಗಂಟಗಳು 

೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ   
L-1 

ಲಿಾಂಗನ್ಯಯ ಯ 
15 ಗಂಟಗಳು 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ 
15 ಗಂಟಗಳು 

ಸಹಾದ್ 
13 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
13 ಗಂಟಗಳು 

೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರ  
L-2 

ಮಾದಯ ಮ 
15 ಗಂಟಗಳು 

ಜಿೋವ್ನ್ಚರಿತೆರ  
15 ಗಂಟಗಳು 

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ್ತೆ 
13 ಗಂಟಗಳು 

ಸಂಕ್ರೋಣ್ 
13 ಗಂಟಗಳು 
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೨. ಐಚಿಿ ಕ ಕನ್ನ ಡ ಪಠ್ಾ  ವಿನ್ಯಾ ಸ 

NEP ಅನುಸಾರ ಎಲಿ  ಐಚಿ್ಛಕ ಪಠ್ಾ ಗಳಿಗು ರಾಜಾ  ಸಮಿತಿ ಸೂಚ್ಛಸಿರುವ ಸಾಮಾನಾ  ವಿನ್ಯಾ ಸವು 

ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: ಈ ವಿನ್ಯಯ ಸವ್ನುನ  ಬೆಾಂಗಳೂರು ವಿಶಿ್ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಪದವಿ ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳಿಗೆ 

ಅನಿಿ ಯಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ.  
 
ಪರ ಥಮ 
ಸೆಮಿಸ್ ರ್ 

A--೧ 
ಪತಿರ ಕೆ-೧  

ಪ್ರರ ಚ್ಛೋನ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಚೆರಿತೆರ  (ಆರಂಭದಿಾಂದ ಹತತ ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದ 

ವ್ರೆಗೆ) (ಕೆರ ಡಿಟ ೦೩) ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೩ ಗಂಟಗಳು 
A -೨ 
ಪತಿರ ಕೆ-೨  

ಮಧ್ಯ ಕಾಲಿೋನ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಚರಿತೆರ  (೧೧ನೆ ಶ್ತಮಾನ್ದಿಾಂದ ೧೬ನೆ 
ಶ್ತಮಾನ್) (ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೩ ಗಂಟಗಳು 

ಎರಡನೇ 
ಸೆಮಿಸ್ ರ್ 

A -೩ 
ಪತಿರ ಕೆ-೩ 

ಆಧುನಿಕ್ಪೂವ್್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  (೧೬ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದಿಾಂದ ೧೯ರ ವ್ರೆಗೆ)  
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೩ ಗಂಟಗಳು 

A -೪ 
ಪತಿರ ಕೆ-೪ 

ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  (೨೦ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದಿಾಂದ ಮುಾಂದೆ)  (ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) 
ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೩ ಗಂಟಗಳು 

ಮೂರನೆ 

ಸೆಮಿಸ್ ರ್ 
A-೫ 
ಪತಿರ ಕೆ-೫  

ಭಾರತಿೋಯ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಶ್ಚು ತಯ  ಕಾವ್ಯ ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ (ಕೆರ ಡಿಟ ೦೩) ಬೋಧ್ನ್ಯ 
ಅವ್ಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೩ ಗಂಟಗಳು 

A -೬ 
ಪತಿರ ಕೆ-೬  

ಕ್ನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ ಮಿೋಮಾಾಂಸೆಯ ರೂಪಗಳು (ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ 
ವಾರಕೆೆ  ೩ ಗಂಟಗಳು 

ನ್ಯಲೆನೇ 
ಸೆಮಿಸ್ ರ್ 

A -೭ 
ಪತಿರ ಕೆ -೭ 

ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತತ  ವಿಮರ್ಶ್ (ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೩ 
ಗಂಟಗಳು 

A -೮ 
ಪತಿರ ಕೆ -೮ 

ಜ್ಞನ್ಪದ ಮತ್ತತ  ಮಹಿಳ ಸಾಹಿತಯ  (೨೦ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದಿಾಂದ ಮುಾಂದೆ)  
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೩ ಗಂಟಗಳು 

 
೩. ಮುಕು  ಆಯೆ್ಕ  ಪತ್ರರ ಕ್ಷಯ ಕನ್ನ ಡ ಪಠ್ಾ  ಚೌಕಟ್ಟಟ  (OE) 

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಯಾವುರ್ದ ಒೆಂದ್ನುಾ  ಪದ್ವಿಯ ಮದ್ಲ ನ್ಯಲೆು  ಸೆಮಿಸ್ ರುಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಮೆಮ  ಕಲ್ಲಯುವ ಆಯೆ್ಕ , ವಾರಕೆೆ  ತಲಾ ೩ ಗಂಟ ಬೋಧ್ನೆ. 

(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) OE-1 ಪತಿರ ಕೆ ೧: ಕನಾ ಡ ವಾಾ ಕರಣ 
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) OE-2 ಪತಿರ ಕೆ ೨: ಆತಮ ಚರಿತೆರ ಗಳು 
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) OE-೩ ಪತಿರ ಕೆ ೩: ಕನಾ ಡ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಾ -೧ 
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) OE-೪ ಪತಿರ ಕೆ ೪: ಕನಾ ಡ ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಸಂಸೆ ೃತಿ 
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) OE-೫ ಪತಿರ ಕೆ ೫: ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತಾ  ೨ 
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) OE-೬ ಪತಿರ ಕೆ ೬: ಅನುವಾದ್ ಅಧ್ಾ ಯನ  
(ಕೆರ ಡಿಟ್  ೦೩) OE-೭ ಪತಿರ ಕೆ ೭: ಮುದರ ಣ ನಿವ್್ಹಣೆ 
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೪. ಕ್ರರ ಯಾ ಕನ್ನ ಡ (ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ) FUNCTIONAL KANNADA 
ಕ್ರರ ಯಾ ಕನಾ ಡ: ಕನಾ ಡೇತರರಿಗ್ಗ ಕನಾ ಡ: ಮದ್ಲ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ ರುಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ದ್ರು 

ಒೆಂದು ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಯುವ ಅವಕಾಶ್ ಕೆರ ಡಿಟಸ ೦೩, ಬೀಧ್ನ್ಯ ಅವಧಿ ವಾರಕೆೆ  ೦೪ 
ಗಂಟೆಗಳು. ಹಾಗ್ಗಯ್ಕ ಕನಾ ಡೇತರರಿಗ್ಗ ಮದ್ಲ ನ್ಯಲೆು  ಸೆಮಿಸ್ ರುಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯಾದ್ರು ಒೆಂದು 

ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಆಗಿ ಕಲ್ಲಯಲು ಅವಕಾಶ್. ಕ್ನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕ್ನ್ನ ಡ ಕ್ಲಿಕೆ ಪತಿರ ಕೆಯನುನ  
ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧಾಯ ಪಕ್ರೇ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. 

ಕೊೀಸ ಗವಾರು ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮ ಪೀಠಿಕ್ಷ 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆೆ ಯಲಿಿ  ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಭಾಷಾ ಅಧಾಯ ಪಕ್ರ ಜ್ವಾಬಾದ ರಿ 

ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿತ ರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಬಿಕೆ್ ಟ್್ಟ ಗಳು ಮತ್ತತ  ವಿಷಮತೆಗಳು 
ಹೆಚ್ಚು ತಿತ ರುವ್ ಈ ಕಾಲಘಟ್ ದಲಿಿ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳನುನ  ಪರ ಜ್ಞಾ ವಂತರನ್ಯನ ಗಿ, 
ಸಂವೇದನ್ಯಶಿೋಲರನ್ಯನ ಗಿ ಮಾಡುವ್ ಅವ್ಕಾಶ್ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಇರುತತ ದೆ. ಆ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  
ಎೆಂದಿನಿಾಂದಲೂ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  ಮಂಡಳಿಗಳು ಆಸೆಾ ಯಿಾಂದ ನಿಭಾಯಿಸ್ತತತ ಲೇ ಬಂದಿವೆ. 

   ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯ ಅನುಷಾಾ ನ್ದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ರಚ್ಛಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು ಇದನೆನ ೋ 
ಬ್ಲ್ನ್ಯದಿಯಾಗಿಸಿಕಾಂಡು ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮವ್ನುನ  ಕುರಿತ ನ್ಕಾರ್ಶಯನುನ  ರಚ್ಛಸಿದೆ. ಕ್ನ್ನ ಡವ್ನುನ  ಜ್ಞಾ ನ್ದ 
ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಅನ್ನ ದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಬೇಕೆನುಾ ವುದು ಅಧ್ಯ ಯನ್ 
ಮಂಡಳಿಯ ಆಶ್ಯ. ಹೊಸ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯು ಈ ಅಾಂಶ್ವ್ನೆನ ೋ ಉದಾ ೀಗ ಮತ್ತತ  
ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ  ಗುರಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ ತ್ಕಯಿ ಭಾಷೆ ಕ್ನ್ನ ಡದ ಮೂಲಕ್ 
ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳು ಸೆ ಳಿೋಯ, ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮತ್ತತ  ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸನ್ನ ದಧ ರಾಗುವ್ ಬಗೆಯಲಿಿ  
ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮದ ವಿನ್ಯಯ ಸವ್ನುನ  ರೂಪಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು 
ನ್ಮಮ  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮತ್ತತ  ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ್ ಸನಿನ ವೇಶ್ಗಳನುನ , ಸಮಿೋಕ್ರಣಗಳನುನ , ಗರ ಹಿಕೆಗಳನುನ  
ಆಳವಾಗಿ ಪರ ಭಾವಿಸ್ತತಿತ ವೆ. ಇವು ನ್ಮಮ  ಯುವ್ ತಲೆಮಾರುಗಳನುನ  ತಮಮ  ಬೇರುಗಳಿಾಂದಲೇ 
ದೂರಮಾಡುತ್ಕತ  ಅವ್ರನುನ  ಪರಕ್ರೋಯರನ್ಯನ ಗಿಸ್ತತಿತ ವೆ ಎನುನ ವ್ ಆತಂಕ್ ಅಧಾಯ ಪಕ್ರನುನ  
ಕಾಡುತಿತ ದೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ನ್ಯಡು-ನುಡಿ, ಜ್ಲ, ಭೂಮಿ, ಸಮಕಾಲಿೋನ್ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆೆ  
ಕ್ನ್ನ ಡದ ಅತ್ತಯ ತತ ಮ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲಿಸಬಹುದೆನುನ ವ್ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಅಧ್ಯ ಯನ್ 
ಮಂಡಳಿಯದುದ . ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಲಿಿ  ಸಾಹಿತಯ ಕ್ ಅಭಿರುಚ್ಛಯನುನ  ಹೆಚ್ಛು ಸಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತತ  
ಸಾಹಿತಯ ಗಳನುನ  ಕುರಿತ ಪರ ೋತಿಯನುನ  ಹೆಚ್ಛು ಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಒಾಂದು 
ಆಯಾಮವಾದರೆ, ಮತತ ಾಂದು ಆಯಾಮವು ನ್ಮಮ  ಸಮೃದಧ  ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ್, ಸಾಹಿತಯ ಕ್ 
ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವೂ ಅವ್ರಲಿಿ  ಮೂಡಬೇಕೆನುಾ ವುದು. ಎರಡು ವ್ಷ್ಗಳ ಪಠ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಅವ್ರಲಿಿ  
ನ್ಯಗರಿಕ್ ವ್ಯ ಕ್ರತ ತಿ ದ ಧಾತ್ತಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಬೇಕು. ಸಾಹಿತಯ ದ ಅಾಂತಃಕ್ರಣ ಮತ್ತತ  ಸಾಮಾಜಿಕ್ 
ವ್ಯ ಕ್ರತ ತಿ ದ ಬೌದಿಧ ಕ್ ಅರಿವು ಅವ್ರಲಿಿ  ಸಮನ್ಯಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ಕತ  ಹೊೋಗಬೇಕು. ಇವುಗಳಲಿದೆ ಕ್ನ್ನ ಡವು 
ಅವ್ರ ವೃತಿತ ಯ ದ್ಯರಿಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಹಲವು ವೃತಿತ ಗಳನುನ  ಅವ್ರು ಆರಿಸಿಕಳು ಲು ಅನುವಾಗುವ್ 
ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮವೂ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ಎಲಿ  ಅಾಂಶ್ಗಳನುನ  ಗಮನ್ದಲಿಿಟ್್ಟ ಕಾಂಡು ಅಧ್ಾ ಯನ 
ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ʻವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪಠ್ಯ 'ವ್ನುನ  ರೂಪಸಿ, ಅನುಮೀದಿಸಿದೆ. 
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ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ಕುರಿತ ಕನ್ಯ್ಟ್ಕ ಸಕಾ್ರದ್/ ರಾಜ್ಯ  ಸ್ಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ್ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಗಿದೆ. 

೧. ಪರ ತಿ ಪದವಿವಾರು (program wise) ಪರ ತೆಯ ೋಕ್ ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ರೂಪಸಲಾಗಿದೆ. 
೨. ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ ಗೆ ನ್ಯಲೆು  ಗಂಟಗಳ ಬೋಧ್ನ್ಯ ಅವ್ಧಿ ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿರಬೇಕು. 
3. ಪಠ್ಯ ಗಳ ಆಶ್ಯಗಳನುನ  ಕುರಿತ ಆರಂಭಿಕ್ ಆಶ್ಯ/ಟ್ಟಪಪ ಣಿ ಇರಬೇಕು. 
4. ಒಾಂದಾಂದು ಸೆಮಿಸ್ ರಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಪಠ್ಯ  ಪುಸತ ಕ್ವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದು. 
5. ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ ನ್ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮದಲಿಿ  ನ್ಯಲೆು  ಘಟಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪರ ತಿ ಘಟಕ್ದಲಿಿ  ಮೂರು/ಎರಡು 
ಅಧಾಯ ಯಗಳು ಇರಬೇಕು. 
6. ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಎಲಿ  ಪರ ಕಾರಗಳು (ಅನುವಾದ, ಜ್ಞನ್ಪದ, ಮಹಿಳ ಮತ್ತತ  ಅಲಕ್ರಾ ತ 
ಸಮುದ್ಯಯ, ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ ವ್ಗ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳಗೊಳುು ವಂತೆ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಂಡಳಿಯು 
ಕಾಳಜಿ ವ್ಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಚಾಲಕ್ರಿಗೆ ಅದನುನ  ನಿವ್್ಹಿಸಲು ಆಗಬೇಕು. 
7. ಕ್ಡ್ಡಾ ಯ ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮ ವಿನ್ಯಯ ಸದಲಿಿ  ನ್ಯಲೆ ನೆಯ ಘಟಕ್ದಲಿಿ  (ಸಂಕ್ರೋಣ್) 
ಶಿೋಷ್ಟ್ಕೆಯನೂನ  ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮವ್ನುನ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ  ಚಚ್ಛ್ಸಿ 
ರೂಪಸಲಾಗಿದೆ.  ವೃತಿತ ಪರ, ತ್ಕಾಂತಿರ ಕ್ ತರಬೇತಿ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಧಾರಿತ ಮತ್ತತ  ಸೃಜ್ನ್ಶಿೋಲ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆ 
ಹಿೋಗೆ ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ (program wise) ಪೂರಕ್ವಾಗುವಂತೆ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮವ್ನುನ  ರೂಪsಲಾಗಿದೆ. 
8. ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳ ಸೃಜ್ನ್ಶಿೋಲತೆ, ಭಾಷಾ ನೈಪುಣಯ , ಬರೆಹ ಕೌಶ್ಲಯ  ವಿರಿ್ಶೋಷಣಾ ಸಾಮಥ್ಯ ್, 
ಪರ ಸ್ತತ ತತೆ ಮತ್ತತ  ಅನುವಾದ ಸಾಮಥ್ಯ ್ಗಳನುನ  ಹೆಚ್ಛು ಸ್ತವುದನುನ  ಗಮನ್ದಲಿಿಟ್್ಟ ಕಾಂಡು 
ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯ್, ಸಾಹಿತಯ ಕ್ ಕಾಯ್ಕ್ರ ಮ ಇತ್ಕಯ ದಿಗಳನುನ  ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. 
9. ಪಠ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಪಠ್ಯ ೋತರ ಕಾಯ್ಕ್ರ ಮಗಳು ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಲಿಿ  ವೃತಿತ ಪರ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆಯನುನ  
ನಿೋಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಮಗರ  ವ್ಯ ಕ್ರತ ತಿ ವ್ನುನ  ವೃತಿತ ಪರವಾಗಿ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನುನ  ಭಾಷಾ ಬೋಧ್ಕ್ರು ಗಮನ್ದಲಿಿಟ್್ಟ ಕಳು ಬೇಕು. 
10. ಪೂರಕ್ ಪಠ್ಯ ಗಳಗಿ ದೃಶ್ಯ  ಹಾಗೂ ಶ್ರ ವ್ಯ  ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳನುನ  ಅವ್ಶ್ಯ ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳು ಬೇಕು. 
11. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿಿ  ಭಾಷಾ ಪರ ಯೋಗಾಲಯ (Language Lab) ಇರುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ. 
ಇದರ ಮೂಲಕ್ ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೂಯ ಟರ  ಕ್ಲಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತ್ಕಾಂತಿರ ಕ್ 
ಕ್ಲಿಕೆಗಳನುನ  ತಿಳಿಸಿಕಡಬಹುದು. (ವ್ರದಿ ಬರೆಯುವುದು, ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಕಯ ದಿ). 
12. ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ದಲಿಿನ್ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಜತೆಗೆ ಪೂರಕ್ ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸಿದೆ. ಪಠ್ಯ ದ ಕನೆಯಲಿಿ  
ಪರಾಮಶ್್ನ್ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಪಟ್್ಟ , ಪಠ್ಯ ದ ಮೊದಲು ಆಶ್ಯ ಪಠ್ಯ  ಕಡಬೇಕು. 
14. ಭಾಷಾಭಾಯ ಸದಲಿಿ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳ ಸಿ ಾಂತಿಕೆಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಇರಬೇಕು. 
15. ಮುಕ್ತ  ಆಯೆ್ಕ  (ಓಪನ್  ಇಲೆಕ್ಕ್್ರ ವ್್ ) ಪತಿರ ಕೆಗಳನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳ ವೃತಿತ ಪರತೆಯನುನ  
ಹೆಚ್ಛು ಸ್ತವ್ ಸಲುವಾಗಿ ರೂಪಸಲಾಗಿದುದ . ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿಿ  ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ ರುವ್ ಎಲಿ  
ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮಹತಿ  ಕುರಿತ್ತ ಮನ್ವ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 
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ಮೂರು ಮತ್ತು  ನ್ಯಲೆ್ ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಕನ್ನ ಡ ಪಠ್ಾ ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಾ  ವಿನ್ಯಾ ಸ 

ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಗಳು: 

NEP ಅನುಸಾರ ಎಲಿ  ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ಗಳಿಗು ರಾಜಾ  ಸಮಿತಿ ಸೂಚ್ಛಸಿರುವ ಸಾಮಾನಾ  ವಿನ್ಯಾ ಸವು 

ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: ಈ ವಿನ್ಯಯ ಸವ್ನುನ  ಬೆಾಂಗಳೂರು ವಿಶಿ್ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಪದವಿ ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳಿಗೆ 

ಅನಿಿ ಯಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ.  

Total contact hours 48-50 Course credits 03/weekly 4 hours 

Formative assessment marks 40 (CIE) Duration of ESA/SEE 2-30 hours 

Model syllabus authors: multiple authors Summative assessment marks SEE-60 

 

ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡಿರುವ ಕೋರ್್್ವಾರು ಥೋಮ್ಸ ್ ಮತ್ತು  ಘಟಕ ಮಾದರಿ ವಿವರ 

ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ ದ್ ಘಟ್ಕಗಳು ಒಟ್್ಟ  ಸೆಮಿಸ್ ರಿನ ಬೀಧ್ನ್ಯ ಅವಧಿ 

ಘಟ್ಕ -೧ ೧೩/೧೪ ಗಂಟೆಗಳು 

ಘಟ್ಕ -೨ ೧೩/೧೪ ಗಂಟೆಗಳು 

ಘಟ್ಕ- ೩ ೧೩/೧೪ ಗಂಟೆಗಳು  

ಘಟ್ಕ -೪ ೧೩/೧೪ ಗಂಟೆಗಳು 

 

೧. ಕಲ್ ಕನ್ನ ಡ ೩-೪: ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  

ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ. ಮುನಯಪಪ , ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಶಿರ ೀಮತಿ ಪಿ. ವನಜ, ಶಿರ ೀಮತಿ ವಿೀಣಾ ಎನ್. ಹೆಚ್. ಶಿರ ೀಮತಿ ಶೀಭಾರಾಣಿ ಎನ್. 
 

ಕಲ್ಕನ್ನ ಡ ಮೂರನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ ನ್ ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 
ಘಟಕ-೩.೧ : ರಾಷ್ಟಟ çÃಯತೆ 

 ಈ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯು ಪರ ಮುಖವಾದ್ ರಾಜಕ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ಕ್ರತ ಯಾಗಿ ಬಳೆದಿದೆ. ಇದು 

ಸಂಪೂಣ್ ನಷೆಠ  ಹಾಗೂ ಆಜಾಾ ಪಾಲನೆಯನುಾ , ಸೇವೆಯನುಾ  ಬಯಸುತತ ದೆ. “ಒಟ್ಿ ಗ್ಗ ಕೂಡಿ ಬಾಳನುಾ  

ಮುೆಂದುವರಿಸುವ ಜನರ ಅಭಿಪಾರ ಯದ್ ಪರ ತಿದಿನದ್ ಜನಮತವೇ ರಾಷ್್ ç” ಎೆಂದು ಆನ್ಸ್ೆ çನೆನ್ 

ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸಿದ್ಯದ ನೆ. ಒೆಂದು ನದಿ್ಷ್್  ರಾಷ್್ çದ್ ಎಲಿ  ನವಾಸಿಗಳೂ ತವು ಜನಸಿದ್ ಅಥವಾ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ್ 

ರ್ದಶ್ದ್ ಬಗ್ಗಗ್ಗ ಪಿರ ೀತಿ, ನಷ್ೆ ಯಿೆಂದ್ ಋಣಿಯಾಗಿರುತತ ರೆೆಂದೂ, ಇರಬೇಕೆೆಂದೂ ಭಾವಿಸಲ್ಗುತಿತ ದೆ. ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ 

ರಾಷ್್ಟ çÃಯವಾದ್ವು ಜನ ಸಮುದ್ಯಯದ್ ಸಾಮಾನಾ  ಮೌಲಾ  ಮತುತ  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳ ಆಧ್ಯರದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಸಾಮೂಹಿಕತೆಯನುಾ  ಸಾವ್ಜನಕ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನುಾ  ಬಳೆಸುವಂತದ್ಯದ ಗಿರುತತ ದೆ. ಈ ಮನೀಧ್ಮ್ವನುಾ  

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳೆಸಬೇಕೆೆಂಬ ಆಶ್ಯವು ಈ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮದ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೩.೨ : ಕೃಷ್ಟ 

 ಭಾರತ ಕೃಷ್ಟ ಪರ ಧ್ಯನ ರಾಷ್್ ç. ಕೃಷ್ಟಯನುಾ  ಕ್ಕರಿತು ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲ್ಕ ನಮಮ  ಜನಪದ್ರು ತಮಮ  

ಅನಸಿಕೆ ಮತುತ  ಪೂಜಾ ತೆಯನುಾ  ಇರಿಸಿಕೆಂಡು ಜಿೀವನ ನಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ. ರ್ಗರ ಮಿೀಣ ಪರಿಸರದ್ ಪರ ತಿಯೊೆಂದು 

ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪರ ದ್ಯಯ, ಕೃಷ್ಟ ಪರ ಧ್ಯನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಕನಾ ಡ 
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ಕಾವಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟಗ್ಗ ಸಂಬAಧಿಸಿದ್ ತೆರಿಗ್ಗ ಪದ್ಧ ತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟ ಉತಪ ದ್ನ್ಯ ವಸುತ ಗಳ 

ಸಾರ್ಗಣಿಕೆ, ಮಾರಾಟ್ ಇತಾ ದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ನರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಇತಿತ ೀಚ್ಛನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ನೆಪದ್ಲಿ್ಲ  

ಭೂಮಿ ಕೃಷ್ಟಯೇತರ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿನಯೊೀಗವಾಗುತತ ಲ್ಲದೆ. ಬಹು ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ  

ಕೃಷ್ಟಯನುಾ  ಆಶ್ರ ಯಿಸಿದ್ ಜನ ಸಮುದ್ಯಯದ್ ಬಿಕೆಟ್್ಟ ಗಳು ಉಲಭ ಣಗಳುಳ ತಿತ ರುವ ಈ ಹೊತಿತ ನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  
ನಮಮ  ಪಾರ ಚ್ಛೀನ ಕವಿಗಳು, ಅನುಭಾವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಕ ಚ್ಛೆಂತಕರು ರಚ್ಛಸಿದ್ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಬAಧಿ ಕೃತಿಗಳ 

ಆಶ್ಯವನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತುತ  ಕೃಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಚ್ಛೆಂತನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದು ಈ ಘಟ್ಕದ್ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೩.೩ : ಕ್ರ ೋಡೆ 

 ಪರ ತಿಯೊೆಂದು ಜಿೀವಿಯೂ ತನಾ  ಜಿೀವನದ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ರರ ೀಡೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ತನಾ  ಮಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಸಕ್ರತ , 

ಅಭಿರುಚ್ಛಯನುಾ  ಹೊೆಂದಿರುತತ ದೆ. ಅದ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಬಾಲ್ಾ ವಸೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಆಟ್ವಾಡದೆ ಇರುವ ಜಿೀವಿಗಳು 

ಇಲಿವೇ ಇಲಿವೆನಾ ಬಹುದು. ಮಾನವರೆಂದಿಗ್ಗ ಪಶು, ಪಕೆ್ರ , ಪಾರ ಣಿಗಳೂ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಹೊರತೇನಲಿ . 

ಮಾನವರಂತೂ ತಮಮ  ತಮಮ  ಬಾಲ್ಾ ವಸೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ್ ಕ್ರರ ೀಡಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗುವುದ್ರ 
ಮೂಲಕ ಆ ವಯೊೀಮಾನವನುಾ  ಅತಾ ೆಂತ ಸಂತಸ, ಸಂಭರ ಮದಿAದ್ ಕಳೆಯುವುದ್ನುಾ  ಕಾಣುತಿತ ದೆದ ೀವೆ. ಈ 

ಕ್ರರ ೀಡಾ ಮನೀಭಾವವು ನಮಮ ನುಾ  ನರಂತರವಾಗಿ ಚೈತನಾ ಶಿೀಲಗಳಿಸುವ ಹ್ವಾಾ ಸವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾದ್ 

ಮತುತ  ಮಾನಸಿಕವಾದ್ ಆರೀಗಾ ದ್ ಹಿತದೃಷ್್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಕ್ರರ ೀಡೆ ಅತಾ ಗತಾ . ಮಾನವ ಲೀಕದ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ರರ ೀಡೆ ಮತುತ  

ಕ್ರರ ೀಡಾ ಸಪ ರ್ಧ್, ಅಟೀಟ್ಗಳು ಆದಿಮಾನವನ ಕಾಲದಿೆಂದ್ ನಡೆದುಬಂದಿವೆ. ದೂಾ ತ, ಕ್ಕಸಿತ , ಶ್ಸತ çಗಳ ಕಾದ್ಯಟ್ 

ಮದ್ಲ್ದ್ ವಿೀರೀಚ್ಛತ ಕ್ರರ ೀಡಾ ಸಪ ರ್ಧ್ಗಳು ಆಯಾ ಜನಜಿೀವನದ್ ವಿೀರ ಮೌಲಾ ವಾಗಿ ಖ್ಯಾ ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ  
ಸಾಕಷ್್ಟ  ಉಲಿ್ಲೀಖಗಳು ನಮಮ  ಮುೆಂದಿವೆ. 

 ನ್ಯಗರಿೀಕತೆ ವಿಕಾಸಗೆಂಡAತೆ ಕ್ರರ ೀಡೆ ದೈಹಿಕ ಕಸರತಿತ ನ, ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸದ್, ಖುಷ್ಟಯ ಪರ ಕಾರವಾಗಿ 

ಲೀಕ ವಿಖ್ಯಾ ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಧುನಕ ಜಗತಿತ ನಲಿ್ಲ  ಕ್ರರ ೀಡೆ ಕೀಟ್ಟಾ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟ್ಟ, ವಾಾ ಪಾರಿ 

ಸರಕಾಗಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾ ತ ಜನರ ಬದುಕ್ರನ ಆಸರೆ, ಅವಲಂಬನೆ, ಉದ್ಾ ಮ ಹಿೀಗ್ಗ ಹ್ಲವು ವಿಭಿನಾ  ನೆಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ವಿಸತ ರಿಸಿ ಜಗತತ ನುಾ  ಆವರಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಹ್ವಾಾ ಸದ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗ್ಗ ಕ್ರರ ೀಡೆಯನುಾ  ಕೆಂದಿರ ೀಕರಿಸಿರುವ 

ಸಾಹಿತಾ  ಭಾಗವನುಾ  ಪಠ್ಾ ವಾಗಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ರರ ೀಡಾ ಜಗತಿತ ನ ಬಗ್ಗಗ್ಗ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಹ್ಜ 
ಆಸಕ್ರತ ಯನುಾ  ಉತೆತ ೀಜಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೩.೪: ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎ ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ ೧: ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯತೆ 

೧. ೧: ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆ ಎೆಂಬ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಸುತತ  -ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಹೆಚ್. ಕೆ.  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ರಾಷ್್ ರ, ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆ, ರಾಷ್್ ರವಾದ್, ಸಂವಿಧ್ಯನ ಹಿೀಗ್ಗಲಿ –ಬಾಲಸುಬರ ಹ್ಮ ಣಾ  ಕಂಜಪ್ಣೆ  

೧.೨:   ಕಟ್್ಟ ವೆವು ನ್ಯವು –ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಅಡಿಗ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ :ಸʼಅಶೀಕ ಭಾರತʼ ನ್ಯವು ಮರೆತೆವೆ? –ರಘುನ್ಯಥ ಚ.ಹ್. 

 

ಘಟಕ ೨: ಕೃಷ್ಟ 

೨.೧. ಬಾರಮಮ  ಭಾಗಿೀರತಿ -ಕೆ. ವೈ. ನ್ಯರಾಯಣ ಸಾವ ಮಿ  

ಪೂರಕ: ಇಳೆಯಾೆಂಡ ಗುಡಿಮಾರರ ರಗಳೆ -ಹ್ರಿಹ್ರ 

೨.೨. ನನಾ ಳಗ್ಗ ಜೊೀಗಿ ಪುಜ್ಾ ಯಾಗಿರುವ ಅಪಪ  -ಎರ್. ಜಿ. ಸಿದ್ದ ರಾಮಯಾ  

ಪೂರಕ: ಒಮೆಮ  ನೆಲದ್ಲಿ್ಲ  ಬಿತಿತ ದ್ ಬಿತುತ ವ -ವಿವಿಧ್ ವಚನಕಾರರು 

 

ಘಟಕ ೩: ಕ್ರ ೋಡೆ 

೩.೧: ಚದುರಂಗದ್ ಆಟ್ರ್ಗರರು –ಪ್ರ ೀಮ ಚಂದಸ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಕ್ರರ ಕೆಟಸ ಮತುತ  ಕಾರ ೆಂತಿ –ಹೆಚ್. ನರಸಿೆಂಹ್ಯಾ  

೩.೨: ಜನಪದ್ ಆಟ್ಗಳು: ಬದುಕ್ರನ ಶೀಧ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ನಡುವೆ -ಡಾ. ಅರವಿೆಂದ್ ಮಾಲಗತಿತ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಜನಪದ್ ಕ್ರರ ೀಡೆ ಸಿತ ರೀ ದೃಷ್್ಟ  –ಮಂಜುಳ ಶ್ನಟ್ಿ  

 

ಘಟಕ: ೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧ ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಮಹಿಳ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ : ಸಾವಿತಿರ  ಬಾಯಿ ಫುಲ್ಲ –ಕ್ರರಣಸ ಎೆಂ. ರ್ಗಜನ್ನರು  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಮಹಿಳ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣದ್ ಹೆಜೆ್ ಗಳನುಾ  ಗಟ್ಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ –ಎ. ಉದ್ಯಕ್ಕಮಾರ ಶ್ನಟ್ಿ   

೪.೨ ಭಾಷ್ಣಕಲ್ಲ ಮತುತ  ವಾ ಕ್ರತ ತವ  ವಿಕಸನ -ವಿಷ್ಟಣ  ಎೆಂ. ಶಿೆಂರ್ಧ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ವಾ ಕ್ರತ ತವ  ನಮಾ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಗುರಿ –ಸುನಂದ್ಯ ಪರ ಕಾಶ್ ಕಡಮೆ  
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ಬಿ.ಎ. ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರನ್ ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೪.೧ : ಕಾಯಕ  

ಹ್ನೆಾ ರಡನೇ ಶ್ತಮಾನದ್ ವಚನಕಾರರು ನರೂಪಿಸಿದ್ ಕಾಯಕತತವ  ಒೆಂದು ರಾಷ್್ çದ್ ಆರ್ಥ್ಕ ಮತುತ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲಾ ವನುಾ  ನಧ್್ರಿಸುವ ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಾ ನ ಘನತೆಯನುಾ  ಹೆಚಿ್ಛ ಸುವ 

ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎನುಾ ವುದ್ನುಾ  ತತವ ಜಾಾ ನಗಳು, ಅನುಭಾವಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ನರಂತರವಾಗಿ 

ಪರ ತಿಪಾದಿಸುತತ  ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾಘವಾೆಂಕನ ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಚಾರಿತರ ಾ ದ್ ಶಿವಯೊೀಗಿಯ ಶ್ರಿೀರಂ ವೃಥಾ 
ಸವೆಯಲ್ಗದು ಎೆಂಬ ಸನಾ ವೇಶ್ದ್ ಹಿೆಂದಿರುವ ಆಶ್ಯ ಕಾಯಕದ್ ಮಹ್ತವ ವನುಾ  ತಿಳಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ. ವೃತಿತ  

ಸಮುದ್ಯಯದ್ ಜನರು ತಮಮ  ಕಾಯಕದಿೆಂದ್ ಸಮಾಜದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತುತ  ಸಾವ ವಲಂಬನೆಯನುಾ  
ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾಷ್್ çದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ಗ ಎಲಿರೂ ಕಾಯಕ ನರತರಾಗಬೇಕೆೆಂಬ ಆಶ್ಯವನುಾ  ಯುವಪಿೀಳಿಗ್ಗಗ್ಗ 

ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಆಶ್ಯದಿೆಂದ್ ಮತುತ  ಕಾಯಕದ್ ಸಂಕಥನವನುಾ  ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ ಆಶ್ಯದಿೆಂದ್ ಈ 
ಘಟ್ಕವನುಾ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೨ : ಬಡತನ್  

 ಬಡತನವೆೆಂಬ್ಲ್ದು ಮಾನವರ ಜಿೀವನದ್ ಭೌತಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತುತ  ಬೌದಿಧ ಕ ಸಿಾ ತಿಯನುಾ  

ತಿಳಿಸುವಂತಹುದು. ಭೌತಿಕವೆೆಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆರ್ಥ್ಕತೆಯನುಾ  ಆಧ್ರಿಸಿದ್ ಸಿಾ ತಿ. ಬಡತನ-ಸಿರಿತನ 

ಎನುಾ ವವು ಪರಸಪ ರ ವಿರೀಧಿ ನೆಲ್ಲಗಳಲಿ . ಆರ್ಥ್ಕವಾಗಿ ಸಬಲರಲಿದ್ವರನುಾ  ಬಡವರು ಎನುಾ ವುದು ರೂಢಿ. 

ಬಡತನದ್ ರೇಖ್ಯ, ಬಡತನದ್ ರೇಖ್ಯಗಿೆಂತ ಕೆಳಗಿನವರು ಎನುಾ ವ ಪದ್ಗಳು ಆರ್ಥ್ಕತೆಯ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲಯೇ 

ರೂಪುಗೆಂಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಡತನಕೆೆ  ದ್ಯರಿದ್ರ ಾ  ಎನುಾ ವುದು ಪಯಾ್ಯ ಪದ್. ಬೌದಿಧ ಕ ದ್ಯರಿದ್ರ ಾ , 

ಶ್ಬಧ  ದ್ಯರಿದ್ರ ಾ  ಎನುಾ ವ ಶ್ಬದ ಗಳು ರೂಢಿಯಲಿ್ಲವೆ. ‘ಮನೆ ನೀಡಾ ಬಡ ಮನ ನೀಡಾ ಘನ’ ಎನುಾ ವ 

ಬಸವಣಣ ನವರ ವಚನ ಬಡತನವನುಾ  ಭಿನಾ ವಾಗಿ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸುತತ ದೆ. ಬಡತನದ್ ಚ್ಛತರ ಣ ನಮಮ  ಸಾಹಿತಾ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. ಆರ್ಥ್ಕ ಬಡತನದ್ ದ್ಯರುಣ ಚ್ಛತರ ಣಗಳೂ ಅದ್ನುಾ  ಎದುರಿಸಿ ಗ್ಗದುದ  ಬಂದ್ 

ಪರ ಸಂಗಗಳು ಅತಿಯಾದ್ ಬಡತನದಿೆಂದ್ ಮುರುಟಿ ಹೊೀದ್ ಜಿೀವನ ಚ್ಛತರ ಣ ಇವೆಲಿವೂ ಕಾವಾ , ಕಥೆ ಮತುತ  

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಗ್ಗ ಚ್ಛತರ ಣಗೆಂಡಿವೆ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  ಈ ಘಟ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಹಾಗ್ಗಯ್ಕ 

ಬಡತನದ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆ, ಸಾಹಿತಾ ದ್ ಆಚೆಗೂ ಇದು ಹೇಗ್ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಾ ಯಾಗಿ ಕಾಡುತಿತ ದೆ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಅರಿವಿಗ್ಗ ತರುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೪.೩ : ಕಾಲ 

 ‘ಕಾಲ ಮತುತ  ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲಿ ’ ಎೆಂಬ ಆೆಂಗಿ  ರ್ಗದೆಯಿದೆ. ಹುಟ್ಿ ದ್ ಪರ ತಿಯೊೆಂದು 

ಜಿೀವಿಯೂ ಕಾಲದ್ ಕಟ್ಿ ಗ್ಗ ಒಳರ್ಗಗುತತ ದೆ. ಕಾಲಚಕರ  ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ಭಾರತಿೀಯರು ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕೆಂಡದುದ . ಕಾಲವು 

ಚಕರ ದಂತೆ ಉರುಳುತಿತ ರುತತ ದೆ. ಹ್ಗಲು-ರಾತಿರ , ಮಳೆರ್ಗಲ – ಚಳಿರ್ಗಲ, ಋತುಗಳು, ತಿೆಂಗಳು, ಹುಣಿಣ ಮೆ - 

ಅಮಾವಾಸೆಾ  ಹಿೀಗ್ಗ ಒೆಂದ್ಯದ್ ಮೇಲ್ಲ ಒೆಂದು ಸಂಭವಿಸುತತ ಲೇ ಇರುತತ ವೆ.  ದಿನ, ವಾರ, ಪಕ್ಷ, ತಿೆಂಗಳು 

ಸಂವತಿ ರ ಹಿೀಗ್ಗ ಉರುಳಿ ಮತೆತ  ಬರುವ ರಿೀತಿಯನುಾ  ಆಧ್ರಿಸಿ ಕಾಲಚಕರ  ಎೆಂಬ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. 

 ಕಾಲಕೆೆ  ಸಮಯ, ವೇಳೆ, ಹೊತುತ  ಅನುಾ ವ ಪಯಾ್ಯ ಪದ್ಗಳು ರೂಢಿಯಲಿ್ಲವೆ. ಈ ಕಾಲದ್ ಕಲಪ ನೆ 

ಮಾನವರಿೆಂದ್ ರೂಪುಗೆಂಡಿದೆ. ಕಾಲದ್ ಗುಣ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  ಯುಗ ಮನೀಧ್ಮ್ ಎೆಂದೂ 

ಗುರುತಿಸಲ್ಗುತತ ದೆ. ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಲ ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತವ ವನುಾ  ಪಡೆಯುತತ ದೆ. ಕಾಲವನುಾ  

ಅಳೆಯುವ ಸಾಧ್ನಗಳು ಪಾರ ಚ್ಛೀನ ಕಾಲದಿೆಂದ್ಲ್ಕ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲವೆ. ಗಡಿಯಾರವು ಆಧುನಕ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  

ಕಾಲವನುಾ  ಸಮಯವನುಾ  ಅಳೆಯುವ ಮಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಎೆಂದ್ರೆ ಸಾವು ಎೆಂದು ಕೂಡ ಅಥ್ವಿದೆ. ಈ 
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ಎಲಿ  ಸಂಗತಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬAಧಿಸಿದ್Aತೆ ನಮಮ  ಕವಿಕಲಪ ನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗಯನುಾ  ಹಾಗೂ ಕಾಲದ್ 

ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಕ್ಕರಿತ ಅರಿವನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಈ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎ ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ ೧: ಕಾಯಕ 

೧.೧. ಶಿವಯೊೀಗಿಯ ಶ್ರಿೀರಂ ವಾ ಥಾ ಸವೆಯಲ್ಗದು -ರಾಘವಾೆಂಕ  

ಪೂರಕ : ಶ್ರಣರ ಕಾಯಕದ್ ಮಹ್ತವ  -ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ್ 

೧.೨. ಮೇರಿ ಕೂಾ ರಿ – ಒೆಂದು ಭಾವುಕ ಶೀಧ್ –ನೇಮಿಚಂದ್ರ  

ಪೂರಕ: ಮಾಡನ್್ ಆಧ್ಯಾ ತಮ -ಕೆಲಿ ೆಂಗಸ ರಿರ್ಗವ , ಅನು: ಬೌದ್ಧ  ಭಿಕೆ್ಕ  

 

ಘಟಕ ೨: ಬಡತನ್ 

೨.೧ ಭಕತ ನಗ್ಗ ಭಾಗಾ  ಕಡು ಮಕೆಳಿಗ್ಗ ಬಡತನ ಕಡು-ರಂಜಾನ್ಸ ದ್ರ್ಗ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಬಡತನದ್ಲಿ್ಲ  ಸುಖವಿದೆ ಎನುಾ ವ ಮುನಾ -ಗುರುರಾಜಸ ಕಡೆಣಿ 

೨.೨ ತುತಿತ ನ ಮರ –ಮಗಳಿಳ  ಗಣೇಶ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ತಲಿಣಿಸದಿರು ಕಂಡಾ  -ಕನಕದ್ಯಸ 

 

ಘಟಕ ೩ : ಕಾಲ 

೩.೧ ಕಾಲಪುರುಷಂಗ್ಗ ಗುಣಮಣಮಿಲಿೆಂ ಗಡ –ಮುದ್ದ ಣ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಕಾಲ ನಲಿುವುದಿಲಿ  –ಚನಾ ವಿೀರ ಕಣವಿ 

೩.೨ ಈ ಕ್ಷಣ ಎಲಿ್ಲದೆ? –ಅಗಿಾ  ಶಿರ ೀಧ್ರ್ಸ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಕಾಲ ರ್ದಶ್ಗಳ ಕಗೆೆಂಟಿನಲಿ್ಲ -ಪರ ದಿೀಪ ಕೆೆಂಜಿಗ್ಗ 

 

ಘಟಕ  : ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧ ಬಿೀದಿ ನ್ಯಟ್ಕದ್ ಮಹ್ತವ  –ಸಿ. ಬಸವಲ್ಲೆಂಗಯಾ   

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಬಿ. ಜಯಶಿರ ೀ ಎೆಂಬ ರಂಗಭೂಮಿಯ ತಯಿ –ಮಂಗಳ ಎನ್.  

೪.೨. ವಾಣಿಜಾ  ಪತರ ಲೇಖನ -ಸಂಪಾದ್ಕರು 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಒಮಮ ಮೆಮ  ನ್ಯವು ಬರೆದ್ದ್ದ ನುಾ  ನ್ಯವೇ ತಿನಾ ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ –ವಿಶ್ನವ ೀಶ್ವ ರ ಭಟಸ 
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೨. ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಕನ್ನ ಡ ೩-೪: ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ . ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  
ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ , ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು:  ಡಾ.ಬಿ.ಯು. ಸುಮಾ., ಡಾ. ರಾಜು ಎಲ್. ಸಿ.,  ಡಾ. ಸುಧ್ಯ ಎ.ಸಿ. ಡಾ,ಮಂಜುಳ ಬಿ.,  

ಬಿಎಸಿ್ಸ  ೩ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೩.೧ : ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ 
 ಕನಾ ಡ ಸಾಹಿತಾ  ಚರಿತೆರ  ಎೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಾ  ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಹ್ಲವು ಮುಖಗಳ ಅನ್ಯವರಣ. ಇಲಿ್ಲ  
ರಾಜನೀತಿ, ಯುದ್ಧ ನೀತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚ್ಛತರ ಣಗಳಂತೆ ಮನುಷ್ಾ  ಸಂಬಂಧ್ವನುಾ  ಬಸೆಯುವ ಮಾನವಿೀಯತೆಯ 
ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನಾ  ಕಾಣುತೆತ ೀವೆ. ಮನುಷ್ಾ  ಕ್ಕಲಂ ತನೆಂರ್ದ ವಲಂ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ ಪಂಪನೆಂದ್ ಹಿಡಿದು 
ದ್ಯವೇ ಧ್ಮ್ದ್ ಮೂಲವಯಾಾ , ಮಾನವ ಜನಮ  ದಡಡ ದು ಇದ್ನುಾ  ಹಾಳುಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಬೇಡಿರಿ ಎೆಂಬ 
ಶ್ರಣರ-ದ್ಯಸರ ಮಾನವಿೀಯ ತತವ ಗಳು, ಕ್ಕವೆೆಂಪು ಅವರ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂರ್ದಶ್, ಇಲಿ್ಲ ಲಿ  ದ್ಯ್ಕ, ಧ್ಮ್, 
ಶಿೀಲ, ತಪ, ಸತಾ , ಅಹಿೆಂಸೆ, ಸಮುದ್ಯಯ ಪರ ಜ್ಾ , ಅೆಂತಃಕರಣ, ಮುೆಂತದ್ ಸವ ರೂಪದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನವಿೀಯತೆ 
ಒೆಂದು ಗುಣವಾಗಿ, ತತವ ವಾಗಿ, ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತವಾಗಿ ಹಾಸುಹೊಕೆಾಗಿದೆ. ಇೆಂಥ ಸಂವೇದ್ನೆಗಳನುಾ  ನರೂಪಿಸುವ 
ಪಾರ ಚ್ಛೀನ, ಮಧ್ಾ ಕಾಲ್ಲೀನ, ಆಧುನಕ ಕನಾ ಡ ಪಾರ ತಿನಧಿಕ ಬರಹ್ಗಳನುಾ  ಪಠ್ಾ ಕರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು 
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾನವಿೀಯ ಗುಣಗಳನುಾ  ವಿಕಾಸಗಳಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ್ವನುಾ  ಈ ಘಟ್ಕ ಇರಿಸಿಕೆಂಡಿದೆ. 

ಘಟಕ-೩.೨ : ಪರ ವಾಸ್ 
 ಪರ ವಾಸ ಸಚರಾಚರ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಒೆಂದು ಹ್ವಾಾ ಸ. ಅದ್ರಲಿ್ಕ  ಮಾನವ ನರಂತರವಾಗಿ ಒೆಂದು 
ಪರ ರ್ದಶ್ದಿೆಂದ್ ಇನಾ ೆಂದು ಪರ ರ್ದಶ್ಕೆೆ  ಅಲ್ಲಮಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕನುಾ  ನಡೆಸಿದ್ಯದ ನೆ. ಪಶುಪಾಲನ್ಯ 
ಸಂಸೆ ೃತಿಯಿೆಂದ್ ಕೃಷ್ಟಸಂಸೆ ೃತಿಗ್ಗ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾನವ ಒೆಂದು ಕಡೆ ನೆಲ್ಲನೆಂತ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಆಯಾ ಸಾ ಳಿೀಯ 
ವೈಶಿಷ್್ ಾ  ಎನುಾ ವಂತೆ ತನಾ  ಬದುಕನುಾ  ರೂಪಿಸಿಕೆಂಡ. ಈ ಬದುಕ್ಕ ಆತನ ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್್ ಾ ವಾಗಿ 
ಕಾಣಿಸಿತು. ಇೆಂಥ ವೈಶಿಷ್್ ಾ ಗಳನುಾ  ನೀಡುವ ಕ್ಕತೂಹ್ಲದಿೆಂದ್ಲ್ಕ ಅಥವಾ ಬದುಕನುಾ  ಕಟ್ಿ ಕಳುಳ ವ 
ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ವಲಸೆ ಹೊೀಗುವುರಿೆಂದ್ಲ್ಕ ಮನುಷ್ಾ ನ ಪರ ವಾಸ ನರಂತರವಾಗಿ ನಡೆರ್ದ ಇದೆ. ಪರ ವಾಸದಿೆಂದ್ 
ಜಾಾ ನ್ಯಜ್ನೆಯಾಗುತತ ದೆ. ಬೇರೆ ಪರ ರ್ದಶ್ಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕ್ರೀಯ ಮತುತ  ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಬದುಕ್ರನ ಅರಿವು 
ಮೂಡುತತ ದೆ. ಕನಾ ಡದ್ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಪರ ಕಾರಗಳಂತೆ ಪರ ವಾಸ ಸಾಹಿತಾ  ಎೆಂಬ ಪರ ಕಾರವೂ ಸೃಜನಶಿೀಲ ಸಾಹಿತಾ ದ್ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ಕಾರದ್ ಸವ ರೂಪವನುಾ  ಕ್ಕರಿತು ಪರಿಚಯಿಸಿಕಳುಳ ವುದು ಮತುತ  
ಪರ ವಾಸದ್ ನೆಲ್ಲಬಲ್ಲಗಳನುಾ  ಅರಿವಿಗ್ಗ ತಂದುಕಡುವುದು ಪರ ಸುತ ತ ಘಟ್ಕದ್ ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೩.೩ : ವಿಚಾರ ಕಾರ ಿಂತಿ 
 ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳನುಾ  ಪರ ಶಿಾ ಸುವ, ಅದ್ಕೆೆ  ಪರಿಹಾರಾಥ್ವಾಗಿ ಚ್ಛೆಂತಿಸುವ 
ಚ್ಛೆಂತನೆಗಳನುಾ  ವೈಚಾರಿಕತೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆತ ೀವೆ. ಬದುಕ್ರನ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಾರ ೆಂತಿಗಳಂತೆ ವಿಚಾರ ಕಾರ ೆಂತಿಯನುಾ  

ಒೆಂದು ಮುಖಾ  ಕಾರ ೆಂತಿಯ್ಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಶ್ರಣರ ವೈಚಾರಿಕ ಪರ ಜ್ಾ , ಸಮಾಜ ಸುಧ್ಯರಕರ ವಿಚಾರ 
ಚ್ಛೆಂತನೆಗಳ ಈ ಘಟ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರ ಚ್ಛೆಂತಕರ ವಿಚಾರ ಕಾರ ೆಂತಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸಾಹಿತಾ ದ್ ಮಹ್ತವ  ಆ ಮೂಲಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕ್ರನಲಿ್ಲ  ಉೆಂಟ್ಟಗಬಹುದ್ಯದ್ ಪರಿವತ್ನೆಗಳ ಆಶ್ಯವನುಾ  ತಿಳಿದುಕಳಳ ಲ್ಲಕೆೆ  
ಸಹ್ಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮವನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
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ಘಟಕ-೩.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎಸಿಸ  ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ-೧ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ 

೧.೧. ಪಾರಿವಾಳ –ಅಬಾಾ ರ್ ಮೇಲ್ಲನಮನ 

ಪೂರಕ : ಕಥನ -ಇೆಂದೂಧ್ರ ಹೊನ್ಯಾ ಪುರ  

೨.೨. ಹುಶಸ ಸದುದ  ಕನಸುಗಳು ಜಿೀವಂತವಾಗಿವೆ -ರೂಪ ಹಾಸನ  

ಪೂರಕ : ಎಳೆ ಮಗೆಿನ ದೆಂಬರಾಟ್ -ಶಾೆಂತ ನ್ಯಗರಾಜ  

 

ಘಟಕ -೨ ಪರ ವಾಸ್ 

೨.೧. ಗಂಗ್ಗಗ್ಗ ಬಿದ್ದ  ಬೆಂಕ್ರ -ಸಿ. ಬಿ. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ  

ಪೂರಕ - ಅಮೇರಿಕಾ ಆ ಮುಖ -ಸಿ ಎರ್. ದ್ಯವ ರಕಾನ್ಯಥ್ 

೨.೨. ಪರ ವಾಸದ್ ಹ್ರುಷ್ -ಕೆ. ಜಗದಿೀಶಸ ಪೈ 

ಪೂರಕ : ಮಾಾ ೆಂಗರ ೀವಸ ಮತುತ  ಮುಸಿ ೆಂಜ್ –ಆದ್ಶ್್ ಬಿ.ಎರ್. 

 

ಘಟಕ -೩ ವಿಚಾರ ಕಾರ ಿಂತಿ 

೩.೧. ನ್ಯವು ಮತುತ  ನಮಮ  ಚರಿತೆರ  –ಜಿ ರಾಜಶೇಖರ 

ಪೂರಕ : ಚರಿತೆರ ಯ ಪರ ಶ್ನಾ ಪತಿರ ಕೆ –ಕೆ.ಎರ್. ನರಸಿೆಂಹ್ಸಾವ ಮಿ 

೩.೨. ನೈತಿಕ ಮೌಲಾ ಗಳನುಾ  ಎತಿತ  ಹಿಡಿದ್ ಭಾರತಿೀಯ ನ್ಯಸಿತ ಕ ಮತಗಳು –ಟಿ.ಎರ್. ಸಂಜಿೀವರಾವ 

ಪೂರಕ: ಮಂತರ ವಿದೆಾ  ಮತುತ  ಸಂಸೆ ೃತಿ –ಶೈಲಜಾ ಹಿರೇಮಠ್ 

 

ಘಟಕ -೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧. ನನಾ  ರ್ದಶ್ ಇೆಂರ್ಗಲ ಮುಕತ  - ಶೇರಿೆಂಗ ಟ್ಟೆಂಬೆ   

ಪೂರಕ : ಕ್ರನಾ ರ ಮಿಥುನಗಳ ಹ್ತೆಾ  –ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಿತ ರ 

೪.೨. ವಾಣಿಜಾ  ಕನಾ ಡ  

ಪೂರಕ: ಸಂವಹ್ನ ಕನಾ ಡ 
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ಬಿ.ಎಸಿಸ . ನ್ಯಲೆನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ನ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೪.೧ : ದಮನತ ಲೋಕ 

 ಸಹ್ಜವಾದ್ ಹ್ಕೆ್ಕ  ಮತುತ  ಸಾವ ತಂತರ ಾ ದಿAದ್ ಹ್ಲವು ಅವಕಾಶ್ಗಳಿೆಂದ್ ವಂಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಜನ 

ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಜಿೀವನ ರ್ಗಥೆಯನುಾ  ಪರ ತಿನಧಿಸುವುರ್ದ ದ್ಮನತ ಲೀಕ. ಪರ ಪಂಚದ್ಲಿ್ಲ  ಹ್ಲವು ಜನ 

ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ದ್ಮನಕೆೆ  ಒಳರ್ಗಗಿವೆ. ದ್ಮನಕೆೆ  ಒಳರ್ಗದ್ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇಲಿದೆ ಬದುಕ್ಕವ ಜನರು ನಮಮ  

ನಡುವಿದ್ಯದ ರೆ. ಜಾತಿ - ಜನ್ಯೆಂಗಿೀಯ ದೆವ ೀಷ್, ವಣ್ಭೇದ್, ಲ್ಲೆಂಗಭೇದ್, ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆ ಇವೆಲಿವೂ ದ್ಮನದ್ ಬೇರೆ-

ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳು. ದ್ಮನಕೆೆ  ಒಳರ್ಗದ್ ಸಿಾ ತಿಯಿೆಂದ್ ಎಚಿೆ ತತ ವರು ಪರ ತಿಭಟ್ನೆಗ್ಗ ಮುೆಂದ್ಯಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಮಾನವ 

ಹ್ಕೆ್ಕ ಗಳಿರ್ಗಗಿ ಹೊೀರಾಡಿ ಪಾರ ಣತಾ ಗ ಮಾಡಿದ್ವರೂ ಇದ್ಯದ ರೆ. ದ್ಮನತ ಲೀಕದ್ ಕ್ಕರಿತದ್ ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಇೆಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ . ಇದು ದ್ಕೆ್ರಣ ಏಷಾಾ ದ್ ವಸಾಹ್ತೊತ ೀತತ ರ ಹಾಗೂ ರಾಚನಕೀತತ ರ 
ಕಾಲಘಟ್್ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮುನೆಾ ಲ್ಲಗ್ಗ ಬಂದಿದೆ. ಇೆಂತಹ್ ದ್ಮನತ ಲೀಕದ್ ಅಧ್ಾ ಯನಕೆೆ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳನುಾ  ತೆರೆದು 

ಅವರನುಾ  ಸಮಾನತವಾದಿಗಳನ್ಯಾ ಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೨ : ಸ್ಹಿಷ್ಣು ತೆ 

 ಸಹ್ನೆ, ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ಎನುಾ ವುದು ಮಾನವರು ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾದ್ ಗುಣ. ‘ಲೀಕೀಭಿನಾ ರುಚ್ಛಿಃ’ 

ಎನುಾ ವಂತೆ ಒಬಾ ಬಾ ರು ಬಳೆದುಬಂದ್ ಪರಿಸರದ್ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಒಬಾ ಬಾ ರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ 
ಬೇರೆಯಾಗಿರುತತ ವೆ. ಆಹಾರ, ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣ, ಧ್ಮ್ಸಂಸೆ ೃತಿ ಇವೆಲಿವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾ ಕೆ್ರೆಂತ ಭಿನಾ ತೆಗಳೇ 

ಹೆಚಿ್ಚ . ಭಿನಾ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನಜವಾದ್ ಸೆಂದ್ಯ್ವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪರ ತಿಯೊಬಾ ರು ತಮಮ  ನಲುವೇ ಸರಿಯಾದ್ದುದ , 

ಇನಾ ಬಾ ರದು ಸರಿಯಲಿ , ತಮಮ ವೇ ಶ್ನರ ೀಷ್ಠ , ಇನಾ ಬಾ ರದು ಕನಷ್್  ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ಯಗ ಸಂಘಷ್್ಗಳಿಗ್ಗ 

ಎಡೆಯಾಗುತತ ದೆ. ಆದ್ದ ರಿೆಂದ್ಲೇ ಪರಸಪ ರರ ವಿಚಾರಗಳನುಾ  ಜಿೀವನ ಶೈಲ್ಲಯನುಾ  ಗೌರವಿಸುವ ಮನಸಿಾ ತಿ 

ರೂಪುಗಳಳ ಬೇಕ್ಕ ಇದ್ನೆಾ ೀ ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ಎನುಾ ವುದು. ಹ್ಲವು ಸಮುದ್ಯಯ, ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಜನರು ಪರಸಪ ರರ 

ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನುಾ  ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣವನೆಾ ೀ ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ಎನಾ ಲ್ಗುತತ ದೆ. ಈ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  

ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೩ : ಶಿರ ೋಸ್ನಮಾನ್ಯ ನ್ ಬದುಕು  

 ದಿನನತಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಾ ರು, ಶಿರ ೀಸಾಮಾನಾ ರು ಎೆಂಬ ಪದ್ವನುಾ  ಬಳಸುತೆತ ೀವೆ. ಯಾವುರ್ದ ಅಧಿಕಾರ 

ಅೆಂತಸುತ  ಇಲಿದಂತೆ ಬದುಕ್ಕವವರನುಾ  ಶಿರ ೀಸಾಮಾನಾ ರು ಎೆಂದು ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸುತೆತ ೀವೆ. ಕೃಷ್ಟಕರು, ಕೂಲ್ಲ 

ಕಾಮಿ್ಕರು ಮುೆಂತದ್ ಶ್ರ ಮಸಂಸೆ ೃತಿಯನುಾ  ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬದುಕ್ಕ ನಡೆಸುವವರ ಚರಿತೆರ ಯನುಾ  
ಶಿರ ೀಸಾಮಾನಾ ರ ಬದುಕ್ಕ ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆತ ೀವೆ. ಪರ ಸುತ ತ ಘಟ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೀಸಾಮಾನಾ ರಾಗಿ ಜನಸಿ ಅಸಮಾನಾ ರಾಗಿ 

ಬದುಕ್ರದ್ ವಾ ಕ್ರತ ಗಳ ಜಿೀವನ ಕರ ಮವನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ್ವನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಇಟ್್ಟಕಳಳ ಲ್ಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎಸಿಸ  ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ- ೧ ದಮನತ ಲೋಕ 

೧.೧. ಕಲ್ಲ -ಬಿ. ಟಿ. ಲಲ್ಲತನ್ಯಯಕ್ 

ಪೂರಕ: ಟೆಲ್ಲಫೀನ್ ಮಾತುಕತೆ –ಚ್ಛನುವಾ ಅಚ್ಛಬ  

೨.೨. ವಿೀಸಾದ್ ನರಿೀಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  –ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡೆರ್ 

   ಪೂರಕ: ನ್ಯನು ಚ್ಛತಿರ ಸಿದ್ ನನಾ  ರ್ದವರು –ರ್ದವನ್ನರ ಮಹಾರ್ದವ 

 

ಘಟಕ -೨ ಸ್ಹಿಷ್ಣು ತೆ  

೨.೧. ಕಸೂತ ರ್ ಬಾ ಮತುತ  ರಮಾಬಾಯಿ –ಮಮಮ ಕೆಳು ಕಂಡಂತೆ 

ಪೂರಕ: ತೆವಳುವ ಹುಳು ಜಗದೆುರುವಿಗ್ಗ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು – ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿ್ ಬಿಳಿಗ್ಗರೆ 

೨.೨. ಅಲಿ್ಹಸನೆಂದ್ ನರಾಕೃತರು –ನ್ನರ್ಸ ಜಹಿೀರ್ಸ, ಅನು: ಅಬ್ಲ್ದ ಲ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಪಾಶಾ 

ಪೂರಕ : ಬಳಕ್ರನಲಿ್ಲ  ಕಾಣದ್ವರು -ಮಂಜುಳ ತಳಗಡೆ  

 

ಘಟಕ-೩ ಶಿರ ೋಸ್ನಮಾನ್ಯ ನ್ ಬದುಕು 

೩.೧. ಬಳಗು -ಶಿರ ೀಕೃಷ್ಣ  ಆಲನಹ್ಳಿಳ  

 ಪೂರಕ –ಅಪಸ ಟ್ಟ ಡೇಟಸ ಅತೆತ ಮಮ  -ಟಿ. ಸುನಂದ್ಮಮ  

೩.೨. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು – ಮ. ಶಿರ ೀಧ್ರಮೂತಿ್ 

ಪೂರಕ: ಹುಸೇನಮಮ  –ಹುಸೇನ್ಸಸಾಬಿ –ಬಳಗ್ಗರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಿತ ರ 

 

ಘಟಕ -೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧. ಮಣುಣ  ವಿಜಾಾ ನಯ ಸವ ಗತ –ಡಾ. ಟಿ ಎರ್. ಚನೆಾ ೀಶ 

ಪೂರಕ : ಇದು ಬರಿ ಮಣಣ ಲಿ  -ಸಹ್ನ್ಯ ಕಾೆಂತಬೈಲು 

೪.೨. ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ -ಸಂಪಾದ್ಕರು 

ಪೂರಕ: ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ -ಸಂಪಾದ್ಕರು 
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೩. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ಾ ಡ ೩-೪: ಬಿ. ಕ್ಷಂ. ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  ೩-೪ 

ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಡ್ಡ. ಅಮರೇಾಂದರ  ರ್ಶಟ್್ಟ  ಆರ., ಕ್.ನಿಾಂ. ಹೊಯ್ ಳದಿತಯ , ಶಿವ್ರಾಜ್ ಬಿ.ಇ. 

ರಘುನಂದನ್  ಬಿ. ಆರ. 

ಬಿ. ಕ್ಷಂ ೩ನೆ ಮತ್ತು  ೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ನ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ -೩.೧ ಮನ್ರಂಜ್ನ್ಯ ಮಾದಯ ಮ 

ಮನರಂಜನ್ಯ ಮಾಧ್ಾ ಮ ಎನುಾ ವ ಘಟ್ಕದ್ ಪಠ್ಾ ಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನದ್ ಮೂಲಕ, ಮನರಂಜನೆಯ 
ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು ನಮಮ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ವಹಿಸುತಿತ ರುವ ಸಕಾರಾತಮ ಕ/ನಕಾರಾತಮ ಕ ಪಾತರ ವನುಾ  
ಅರಿಯುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಆಶ್ಯ. ಬಹುದಡಡ  ಉದಿದ ಮೆಯಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿತ ರುವ ಮನೀರಂಜನ್ಯ ಮಾಧ್ಾ ಮದ್ 
ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲನ ಬದ್ಲ್ವಣೆ ಕ್ಕರಿತು ಇೆಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್್ ದ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಚ್ಛೆಂತನ-ಮಂಥನಗಳು ನಡೆಯುತಿತ ವೆ. 

ಕೀಟ್ಾ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಯುತಿತ ದುದ , ಅಸಂಖಾ  ಕಲ್ವಿದ್ರ ಬದುಕ್ರಗ್ಗ ಅನಾ ವಾಗಿದೆ. 

ಹೆಚಿ್ಚ  ಉದಾ ೀರ್ಗವಕಾಶ್ಗಳು ಸೃಷ್್ಟಯಾಗುತಿತ ವೆ. ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಕೆೆೀತರ ದ್ಲಿ್ಗುತಿತ ರುವ ಕಾರ ೆಂತಿಯಿೆಂದ್ 

ಮನೀರಂಜನ್ಯ ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅತಾ ಧುನಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತಿತ ದೆ. ಅನಮೇಷ್ನ್, ವಿಷ್ಟಯಲ್ 

ಎಫೆಕ್್ , ಎಡಿಟಿೆಂಗ, ಸೆಂಡ್ ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ, ಡಿಸೈನೆಂಗ ಮತಿತ ತರ ಪರಿಣತಿಯುಳಳ ವರಿಗ್ಗ ಅಪಾರವಾದ್ 

ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ವಾಣಿಜಾ  ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಕೆೆೀತರ ವು ತನಾ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ಗ, ಪರ ಚಾರ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಮನರಂಜನ್ಯ 

ಕೆೆ ೀತರ ವನ್ನಾ  ನೆಚಿ್ಛಕೆಂಡಿದೆ. ವಾಣಿಜಾ  ಪದ್ವಿಯನುಾ  ಪಡೆಯುತಿತ ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಈ ಎಲಿದ್ರ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ್ವನುಾ  ಪರ ಸುತ ತ ಪಠ್ಾ  ಪರಿಕಲಪ ನೆಯು ಹೊೆಂದಿದೆ. 
 

ಘಟಕ-೩.೨ ಮಾರುಕಟಟ  

ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಮಾನವನ ದೈನಂದಿನ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ ಕೆಂದ್ರ  ಆಗಿಬಿಟ್ಿ ದೆ. ಜಾಗತಿೀಕರಣದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿ್ಲ  
ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳು ತಮಮ  ಪಾರ ಚ್ಛೀನ ಸವ ರೂಪವನುಾ  ಕಳೆದುಕೆಂಡು ವಿಶ್ವ  ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳಗಿ 
ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಹೊೆಂದಿವೆ. ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ ಜಗತಿತ ನ ನದೆ್ಶ್ಕ ತತವ ವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ೆ  ರೂಪುಗೆಂಡಿರುವ ಇೆಂದಿನ 

ದಿನಮಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಮನುಷ್ಾ  ಭೀಗಿ ಆಗುತಿತ ದ್ಯದ ನೆ. ವಸುತ  ವಿನಮಯ ರೂಪದ್ಲಿ್ಲದ್ದ  ಮಾರುಕಟ್ೆ , ಮನುಷ್ಾ ನ 

ಜಿೀವನಕೆೆ  ಸಹ್ಕರಿಸುತಿತ ದ್ದ  ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಇೆಂದು ಆರ್ಥ್ಕ ನೀತಿಗಳ ಕಾರಣದಿೆಂದ್ಯಗಿ ಮನುಷ್ಾ ನಗ್ಗ 
ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತಿತ ದೆ. ಹ್ಣಗಳಿಕೆ ಮತುತ  ಲ್ಭ ಗಳಿಕೆಯೇ ಪರ ಧ್ಯನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿರುವ ಇೆಂದಿನ 

ಮಾರುಕಟ್ೆ  ನೀತಿ ಮನುಷ್ಾ ತವ ಕೆೆ  ವಿರುದ್ಧ ವಾದ್ ದಿಕೆ್ರನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿತ ದೆ. ಮನುಷ್ಾ  ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುಾ  ಈ 

'ಮಾರುಕಟ್ೆ ' ನೀತಿ ಪರ ಭಾವಿಸುತಿತ ರುವ ಸಂಗತಿಯನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸುವುದು; ಆರ್ಥ್ಕ ನೀತಿಗಳು 

ಮತುತ  ಮಾನವ ಸಮಾಜದ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು-ಸಂಕಷ್್ ಗಳನುಾ  ತಿಳಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ೆಯ 
ವಿಭಿನಾ  ರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಾ ತೆಗಳನುಾ  ಗರ ಹಿಸುವುದು ಈ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ಘಟಕ ೩.೩ ಲಿಿಂಗಸ್ಮಾನ್ತೆ 

ನಮಮ  ಸಾೆಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಚತು್ವಣ್ಗಳಂತೆ ವಗ್, ವಣ್, ಲ್ಲೆಂಗ ಭೇದ್ವನುಾ  ಕಾಣುತೆತ ೀವೆ. 

ಅೆಂತಾ ಜ-ಕ್ಕಲಜ, ಬಡವ-ಬಲಿ್ಲದ್, ಗಂಡು-ಹೆಣುಣ  ಎೆಂಬ ಭೇದ್ವನುಾ  ನರಾಕರಿಸಿ ಲ್ಲೆಂಗ ಸಮಾನತೆಯನುಾ  

ಸಾರಿದ್ ಪಾರ ಚ್ಛೀನರು ಹಾಗೂ ಅಧುನಕ ಚ್ಛೆಂತಕರು ತಮಮ  ಚ್ಛೆಂತನೆಗಳನುಾ  ಕಥೆ, ಕಾವಾ , ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  

ವಾ ಕತ ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ನಮಮ  ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾ ವಸೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಈರ್ಗಗಲೇ ಹುದುಗಿರುವ ಹೆಣುಣ -ಗಂಡು 
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ತರತಮಗಳನುಾ  ಪರ ಶಿಾ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಲೆಂಗ ಸಮಾನತೆಯನುಾ  ಬಲವಾಗಿ ಪರ ತಿಪಾದಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ನಮಮ  

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 
 

ಘಟಕ ೩.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್  
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 
 

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿ.ಕಾಮ್. ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ ೧: ಮನ್ರಂಜ್ನ್ಯ ಮಾಧಯ ಮ 

೧.೧:  ಹುಚಿೆ ೀಗೌಡನ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್್ಟ -ಕಶ್ವರೆಡಿಡ  ಹಂದ್ಯರ ಳ 

      ಪೂರಕ: ಆಕಾಶ್ವಾಣಿ ಈಗ ಚ್ಛತರ  ಗಿೀತೆಗಳ ಕಾಯ್ಕರ ಮ -ನೀತ ರಾವ 

೧.೨:   ನದಿದ  ಮಾಡೀ ರ್ದವರಂಥ ರ್ಗೆಂಧಿ -ಚ.ಹ್.ರಘುನ್ಯಥ 

      ಪೂರಕ: ಲೀಹಿತ್ ಎೆಂಬ ಮರಿಮುದುದ -ಶ್ರಣು ಹುಲಿ್ಕರ 

ಘಟಕ ೨: ಮಾರುಕಟಟ   

೧.೧: ಹ್ಣಕಾಸು ಜಾಗತಿೀಕರಣ ಮತುತ  ಕನಸುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ೆ  -ಸಿದ್ಧ ನಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ 

    ಪೂರಕ: ಸಂತೆಗಳು- ಸಂಪಾದ್ಕರು 

೧.೨: ಹ್ಕೂನ ಮಟ್ಟಟ್ -ನ್ಯಗರಾಜ ವಸಾತ ರೆ 

      ಪೂರಕ: ವಾಣಿಜಾ  ನಬ್ೆಂಧ್ -ವಿನಯಸ ಲ್ಲ್ಸ ಅನು: ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ 

ಘಟಕ ೩: ಲಿಿಂಗ ಸ್ಮಾನ್ತೆ  

೧.೧: ವಿಧ್ವಾ ವಿವಾಹ್ -ಗುಲ್ವ ಡಿ ವೆೆಂಕಟ್ರಾವ 

     ಪೂರಕ: ಸಿೀತೆಯ ಸಾವು -ಸ. ಉಷಾ 

೧.೨:  ಪುಲಪೇಡಿ -ಗಂರ್ಗ ಪಾರ್ದಕಲ್ 

      ಪೂರಕ: ಮದುವೆಗಳು ಸವ ಗ್ದ್ಲಿ್ಲ -ಕೆ.ಸರಸವ ತಿ ಅಮಮ . ಅನು: ಸುಕನ್ಯಾ  ಕನ್ಯರಳಿಳ  

 ಘಟಕ ೪: ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧. ರ್ಗರ ಹ್ಕರ ಹ್ಕೆ್ಕ ಗಳು ಮತುತ  ಹೊಣೆರ್ಗರಿಕೆಗಳು -ಅೆಂತಜಾ್ಲ ಲೇಖನ 

      ಪೂರಕ: ರ್ಗರ ಹ್ಕ ಹ್ಕೆ್ಕ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ಕದ  -ಕನಾ ಡ ಪರ ಭ ಲೇಖನ 

೪.೨. ಹ್ಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷರತೆ -ರಾಜೇಶಸಕ್ಕಮಾರ್ಸ ಟಿ.ಆರ್. 

     ಪೂರಕ: ಅಪೂವ್ ಹೂಡಿಕೆದ್ಯರ ರಾಕಶ ಜುೆಂಝುನ್ ವಾಲ್ -ಪರ ಜಾವಾಣಿ ಬರಹ್ 
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ಬಿಕಾಮ್್ ನ್ಯಲೆನೆ ಸೆಮ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 
 

ಘಟಕ-೪.೧ : ಕಡಲು  

ಕಡಲು ನಮಮ  ಬದುಕ್ರನ ಅವಿಭಾಜಾ  ಅೆಂಗ. ಕರಾವಳಿ ತಿೀರದ್ಲಿ್ಲ  ಕಡಲ್ಲನ ಮೂಲಕವೆ ಬದುಕ್ಕ ಕಟ್್ ಲಪ ಡುತತ ದೆ. 

ಸಾಗರದ್ ಯಾನ, ಮಿೀನುರ್ಗರಿಕೆ, ಸಾಗರ ಗಡಿತಂಟೆಗಳು, ತಳಸಾಗರದ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲಿವುಗಳ ಜೊತೆ 

ಸಾಗರ ನೈಮ್ಲಾ  ಇೆಂದಿನ ನಮಮ  ಕಾಳಜಿಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ಯಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ ದ್ಲಿು  ಸಾಗರ ತನಾ ರ್ದ ಆದ್ 

ಪಾರ ತಿನಧ್ಾ ವನುಾ  ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಸಾಗರದ್ ಸಂಕಥನವನುಾ  

ಪರಿಚಯಿಸಿಕಡುವುದು ನಮಮ  ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 
 

ಘಟಕ-೪.೨ : ಸ್ಹಬಾಳ್ವವ  

ಮಾನವ ಸಂಘ ಜಿೀವಿ, ಸಮುದ್ಯಯ ಪರ ಜ್ಾ ಯಿೆಂದ್ ಬದುಕ್ಕವುದು ಆತನ ಜಿೀವನ ಕಲ್ಲ, ಹಿೀರ್ಗಗಿ 

ಸಹ್ಬಾಳೆವ ಯಿೆಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ಬದುಕನುಾ  ಸದ್ಯ ಅಪೇಕೆ್ರಸುವ ಮನುಷ್ಾ  ಇೆಂದೂ ಸಂಕ್ರೀಣ್ತೆಯಲಿ್ಲ  
ಒೆಂಟಿತನವನುಾ  ಅನುಭವಿಸುತಿತ ದ್ಯದ ನೆ. ಇದ್ಕೆೆ  ಕಾರಣ ಆತನ ಆಧುನಕ ಜಿೀವನ ಪದ್ಧ ತಿ. ವಿಭಕತ  

ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬಗಳಿೆಂದ್ ಅದ್ರಲಿ್ಕ  ನಗರಿೀಕರಣದ್ಲಿ್ಲ  ಜಿೀವಿಸುವ ಮನುಷ್ಾ ನಗ್ಗ ಸಹ್ಬಾಳೆವ ಯ ಅಥ್ ಮತುತ  ಅದ್ರ 
ಮಹ್ತವ  ತಿಳಿಯದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡಿಬಾಳಿದ್ರೆ ಸವ ಗ್ಸುಖ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  ಮನವರಿಕೆ 

ಮಾಡಿಕಡುವ ಉದೆದ ೀಶ್ ಈ ಘಟ್ಕದ್ಯದ ಗಿದೆ. ನಮಮ  ಪಾರ ಚ್ಛೀನರು ಮತುತ  ಆಧುನಕ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ 

ಮಾನವಿೀಯತೆ ಪರ ತಿಪಾದ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಸಹ್ಬಾಳೆವ ಯ ಅಗತಾ ವನುಾ  ಎತಿತ ಹಿಡಿದಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಅೆಂಶ್ವನುಾ  ಕನಾ ಡ 

ಕಾವಾ ಗಳು ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಹೇಗೇಗ್ಗ ನರೂಪಿಸಿದೆ ಎೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆೆಂಬ್ಲ್ದು 
ಹಾಗೂ ಈ ಬಗೆ್ಗ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಸಮಾನ್ಯತ, ಸಹ್ಬಾಳೆವ ಯ ಬದುಕನುಾ  ರೂಢಿಸಿಕಳುಳ ವಂತೆ ಪ್ರ ೀರಿಸುವುದು 

ಈ ಘಟ್ಕದ್ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ಘಟಕ-೪.೩ : ಸ್ನವು 

ಹುಟ್್ಟ  ಪಾಕೃತಿಕ ಮತುತ  ಅನಶಿಿ ತ. ಆದ್ರೆ ಸಾವು ನಶಿಿ ತ. ಪಾರ ಚ್ಛೀನ ಕನ್ಯ್ಟ್ಕದ್ ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಚಹ್ರೆಗಳಲಿ್ಲ  
ಮನುಷ್ಾ ನ ಕನೆ ಹೇರ್ಗಯಿತು ಎನುಾ ವುದ್ಕೆ್ರೆಂತ ಯಾವ ಆದ್ಶ್್ಗಳಿರ್ಗಗಿ ಅಥವಾ ಮೌಲಾ ಗಳಿರ್ಗಗಿ 
ಬದುಕ್ರದ್ದ  ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  ಗುರುತಿಸುತೆತ ೀವೆಯಾದ್ರು, ಸಾವನುಾ  ಕ್ಕರಿತು ಅಷ್ೆ ೀ ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಚ್ಛೀನ 

ಕಾವಾ ಗಳು ಚ್ಛೆಂತಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. ಮಹಾಕಾವಾ , ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನ್ಯಟ್ಕ ಮುೆಂತದ್ ಕಾವಾ  

ಪರ ಕಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ದಿನಕರ ರ್ದಸಾಯಿ, ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತಾ ೆಂ, ಗಂರ್ಗಧ್ರ ಚ್ಛತತ ಲ, ದ್.ರಾ. ಬೇೆಂದೆರ , 

ಕ್ಕವೆೆಂಪು, ತೇಜಸಿವ  ಮುೆಂತದ್ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ನರೂಪಿತವಾದ್ ಸಾವಿನ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನುಾ  ಗರ ಹಿಕೆಗ್ಗ 

ತಂದುಕಳುಳ ವ ಮತುತ  ಸಾವಿನ ಸುತತ ಣ ಸಂಕಥನವನುಾ  ಚ್ಛೆಂತನೆಗ್ಗ ಎತಿತ ಕಳುಳ ವ ಉದೆದ ೀಶ್ವನುಾ  ಈ ಘಟ್ಕ 
ಹೊೆಂದಿದೆ. ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಪಠ್ಾ ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಾವಿನ ಅನವಾಯ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹುಟ್್ಟ -ಸಾವುಗಳ ನಡುವಣ 
ಬದುಕ್ರನ ಅಥ್ಪೂಣ್ತೆಯನುಾ  ಅರಿಯುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ ೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್  
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿ.ಕಾಮ್. ೪ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ ೧: ಕಡಲು 

೧.೧:  ಯೂಲ್ಲಸಿರ್ಸ ಮತುತ  ಸೈಕಿೀಪಿ ರು -ಹೊೀಮರ್, ಅನು: ಕೆ. ಎೆಂ.ಸಿೀತರಾಮಯಾ  

  ಪೂರಕ:  ತೊರೆಯ ಹಂಬಲ -ಜಿ.ಎರ್.ಶಿವರುದ್ರ ಪಪ  

 ೧.೨:  ಬರಿದ್ಯಗುತಿತ ರುವ ನನಾ  ಪಿರ ೀತಿಯ ಕಡಲು – ಎಚ್. ನ್ಯಗವೇಣಿ 

   ಪೂರಕ: ಕಡಲೆ ರೆತ -ಸದ್ಯಶಿವ ಎೆಂ.ಎರ್., ಸಂಧ್ಯಾ  ಹೆಗಡೆ 

ಘಟಕ ೨: ಸ್ಹಬಾಳ್ವವ :  

೧.೧: ಕಟ್್ಟ ವೆವು ನ್ಯವು -ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಅಡಿಗ 

    ಪೂರಕ: ಪರರಿರ್ಗಗಿ ಪಾರ ಣ -ಸಾವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್, ಅನು: ಕೀ. ಚನಾ ಬಸಪಪ  

೧.೨. ಭಜನೆ ಬ್ಲ್ಡೇನ್ ಸಾಬಿ -ಬಳಗ್ಗರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಿತ ರ 

     ಪೂರಕ: ಎಲಿೀ ಹುಡುಕ್ರದೆ ಇಲಿದ್ ರ್ದವರ -ಹ್ನುಮಂತ ಹಾಲ್ಲಗೇರಿ    

ಘಟಕ ೩:  ಸ್ನವು 

೧.೧: ಮುತೆತ ೈದಿ ಸಾವು -ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತಾ ೆಂ 

ಪೂರಕ: ಸಾಸಿವೆ ತಂದ್ವಳು -ಬಿವಿ ಭಾರತಿ 

೧.೨: ಮಾತೆಗಿತೆತ ನು ಭಾಷೆಯನು -ಕ್ಕಮಾರವಾಾ ಸ 

    ಪೂರಕ: ನೀನ್ನ ಸಹ್ ಬ್ರರ ಟ್ರ್ -ಶೇಕ್ಷಸಪಿಯರ್ಸ, ಅನು: ಭಗವಾನ್ಸ ಕೆ.ಎರ್. 

 ಘಟಕ ೪: ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧: ವಾ ವಹಾರ ಪತರ ಗಳು -ಸಂಪಾದ್ಕರು 

    ಪೂರಕ: ಪರ ಚಾರ ಮಾದ್ಾ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಕನಾ ಡ -ಸಂಪಾದ್ಕರು 

೪.೨:  ಉದಾ ೀಗ ಅಜಿ್ ಮತುತ  ಅಭಾ ಥ್ನ ಪತರ  -ಸಂಪಾದ್ಕರು 

   ಪೂರಕ: ಆನ್ಸ ಲೈನ್ಸ ಅಜಿ್ ಸಲಿ್ಲಕೆ ವಿಧ್ಯನ -ಆರ್. ಕೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ  
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೪. ವಯ ವಹಾರ ನವ್ಹಣ ಕನ್ಾ ಡ ೩-೪ :  ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ   

ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಡ್ಡ. ರತನ ಪರ ಭಾ, ಶಿರ ೋ.ವಿೋರೇಾಂದರ  ಜಿ.ಜ್ಞ., ಶಿರ ೋಮತಿ ಪುಷಪ ಲತ್ಕ ಕೆ.ಪ.  
ಡ್ಡ.ಶ್ಚಾಂತರಾಜ್ಜ, 

ಬಿಬಿಎ ೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ನ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೩.೧: ಸಮಾಜ್ 

ವ್ಯ ಕ್ರತ , ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಸಮಾಜ್. ಸಮಾಜ್ವೆನುನ ವುದು ಸಂಕ್ರೋಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆೆ . ಇಲಿಿ  ವ್ಗ್ಭೇದ 

ವ್ಣ್ಭೇದ ಮತ್ತತ  ಲಿಾಂಗಭೇದಗಳಿಾಂದ ಬಡವ್-ಬಲಿಿದ, ಅಾಂತಯ ಜ್-ಕುಲಜ್, ಹೆಣ್ಣು  ಗಂಡು, ಪರ ಭುತಿ -

ದ್ಯಸಯ ತಿ ಗಳಿಾಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬದುಕು ಶಿಥಲಗೊಾಂಡಿರುವುದನುನ  ಕಾಣ್ಣತೆತ ೋವೆ. ಹಿೋಗೆ ಶಿಥಲಗೊಾಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಬದುಕ್ನುನ  ಸರಿದೂಗಿಸ್ತವ್ ಆಶ್ಯದಿಾಂದ ಕಾವ್ಯ  ರಚನೆಯಲಿಿ  ತಡಗಿದ ಕ್ವಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರ ಜ್ಞಾ ಯನುನ  

ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ನಿರೂಪಸ್ತವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೈರುಧ್ಯ ತೆಗಳನುನ  ಕುರಿತ್ಕದ ಕಾವ್ಯ -ಕೃತಿಗಳನುನ  

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದು ಇಲಿಿನ್ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜ್ ಸ್ತಧಾರಕ್ರಾದ ಅನುಭಾವಿಗಳ, 

ತತಿ ಪದಕಾರರ ಮತ್ತತ  ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಲದ ಸಮಾಜ್ ಸೇವ್ಕ್ರ ಸಾಹಿತಯ  ಚ್ಛಾಂತನೆಗಳನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ 

ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದರ ಮೂಲಕ್ ಸಮಾಜ್ದಾಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಕ್ರತ  ನ್ಡೆದುಕಳು ಬಹುದ್ಯದ ಸಕಾರಾತಯ ಕ್ 

ವ್ಯ ಕ್ರತ ತಿ ವ್ನುನ   ರೂಪಸಿಕಳುು ವ್ ಉದೆದ ೋಶ್ವ್ನುನ  ಇಲಿಿ  ಇರಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೩.೨: ವೈಚಾರಿಕತೆ 

ಆಧುನಿಕ್ ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜ್ವು ಎದುರಿಸ್ತತಿತ ರುವ್ ಮುಖ್ಯ  ಸವಾಲುಗಳಲಿಿ  ಒಾಂದು ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ. 

ಸಾಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ್ ವಿಧಿವಾದಿ ಬದುಕ್ರನ್ ದೃಷ್್ಟ ಕೋನ್ವು ಭಾರತಿೋಯರ ವೈಚಾರಿಕ್ ಮನೋಧ್ಮ್ದಿಾಂದ 

ಅಾಂತರದಲಿಿ  ಇಟ್್ಟ ದೆ ಅಥ್ವಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಮನೋಧ್ಮ್ ಮತ್ತತ  ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಘಷ್ವು 

ಭಾರತಿೋಯರ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್್ಟ ದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಪರ ಗತಿಪರ ಚ್ಛಾಂತಕ್ರು ಭಾರತದ ಪರ ಗತಿಗೆ ಮಾರಕ್ವಾಗಿರುವ್ 

ಸಂಗತಿಗಳಲಿಿ  ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ ಪರ ಜ್ಞಾ   ಇಲಿದಿರುವುದು  ಒಾಂದು ಕಾರಣ ಎಾಂದು ಪರ ತಿಪ್ರದಿಸ್ತತ್ಕತ ರೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  

ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಲಿಿ  ವೈಚಾರಿಕ್ತೆಯನುನ  ಬೆಳೆಸ್ತವುದು ತಿೋರ ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಗೂ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೂ 

ಇರುವ್ ವ್ಯ ತ್ಕಯ ಸ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಕ್ರ ಮೇಣ ಶೀಷ್ಣೆಗ್ಗ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುವ್ ವಾಸತ ವ್ವ್ನುನ  

ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ವ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡುವ್ ಉದೆದ ೋಶ್ ಇಲಿಿದೆ.  ಜತೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕ್ ಮನೋಧ್ಮ್ವು 

ಆರೋಗಯ ಕ್ರವಾದ ಮತ್ತತ  ಸಮಾನ್ ಪ್ರತಳಿಯ ಬದುಕ್ರನ್ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ರೂಪಸಬಲಿದು ಎನುನ ವುದನುನ  

ತಿಳಿಬಲಿ  ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ಇಲಿಿ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಿದೆ.  

ಘಟಕ-೩೩ : ಜೀವ್ನ್ ಮತ್ತು  ಕಲೆ 

 ಜಿೋವ್ನ್ ಮತ್ತತ  ಕ್ಲೆಗೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಧ್ವಿದೆ. ಕ್ಲೆ ಬದುಕ್ರನ್ ಉತಪ ನ್ನ . ಇದು ತ್ಕನು ಹುಟ್್ಟ ದ 

ಸಮಾಜ್ವ್ನುನ  ಸ್ತಸಂಸೆ ೃತಗೊಳಿಸ್ತತತ ದೆ. ಸಂಗಿೋತ, ಸಾಹಿತಯ , ಚ್ಛತರ  ಮತ್ತತ  ಶಿಲಪ  ಇವುಗಳು ಸಮಾಜ್ದ 

ಪರ ತಿಬಿಾಂಬಗಳಗಿರುತತ ವೆ. ಒಾಂದು ಸಮಾಜ್ದ ಔನ್ನ ತಯ ವ್ನುನ  ಅಲಿಿನ್ ಕ್ಲೆಯ ರ್ಶರ ೋಷ್ ತೆಯ ಮೂಲಕ್ 

ಅಳೆಯಲಾಗುತತ ದೆ. ನ್ಮಮ  ಹಿರಿಯರು ಮಾನ್ವ್ ರೂಪಸಿಕಾಂಡ ೬೪ ಕ್ಲೆಗಳನುನ  ತಿಳಿಸ್ತತ್ಕತ  ಅವೆಲಿವೂ 

ಮನುಷಯ  ಶ್ರ ದೆಧ ಯಿಾಂದ ತಲತಲಾಾಂತರದಿಾಂದ ಸಿದಿಧ ಸಿಕಾಂಡವುಗಳು ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ಕತ ರೆ. ಈ ಕ್ಲೆಗಳು ಮಾನ್ವ್ನ್ 

ಸೃಜ್ನ್ಶಿೋಲತೆ, ಕೌಶ್ಲಯ , ಅವ್ನ್ ಹೃದಯ ಭಾವ್ಗಳ ಪರ ಕ್ಟ್ಟತ ರೂಪವಾಗಿದುದ  ಕ್ಲೆಯಿಲಿದ ಸಮಾಜ್ವಾಂದನುನ  

ಕ್ಲಿಪ ಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವೇ ಇಲಿ . ಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ದ ದ್ಯರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು; ಆರಾಧ್ಯ  ದೈವ್ವೂ ಆಗಬಹುದು. 

ಕ್ನ್ಯ್ಟಕ್ದಲಿಿ  ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಅಾಂಗವಾಗಿರುವ್ ಕ್ಲೆಯು ಕ್ನ್ನ ಡಿಗರ ಜಿೋವ್ನ್ ವಿಧಾನ್ವ್ನುನ , 

ಸಾಂದಯ್ವ್ನೂನ  ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವಂತಿದೆ. ಇವುಗಳನುನ  ಬದುಕ್ರಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ  ಕ್ಲೆಗಳೂ, ಮನ್ರಂಜ್ನೆಯ 

ಕ್ಲೆಗಳೂ ಎಾಂದು ವಿಾಂಗಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನುಾ  ಈ ಘಟ್ಕದ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ 

ದ್ಯಟಿಸಲು ಇಲಿ್ಲ  ಉದೆದ ೀಶಿಸಿದೆ.  
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ಘಟಕ-೩.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಬಿಎ ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ ೧ : ಸ್ಮಾಜ್  

ಪಠ್ಾ  ೧: ಪದ್ಯ್ ಮತುತ  ಪಾಲ್ಲಗಮಿ –ಇಕಾಾ ಲುನಾ ೀಸಾ ಹುಸೇನ್  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ಸಿಗುವುದೆ ವಿರಾಮ -ವಾಣಿ ಪ್ರೆಯೊೀಡಿ 

ಪಠ್ಾ  ೨ : ಶ್ವದೆಂದಿಗ್ಗ ಮದುವೆಯಾದ್ವಳ ದ್ಯರುಣ ಕಥೆ -ವಡಡ ಗ್ಗರೆ ನ್ಯಗರಾಜಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಚಾವಾ್ಕನ ಡೈರಿಯಿೆಂದ್ -ಜಿ.ಎರ್. ಸಿದ್ದ ಲ್ಲೆಂಗಯಾ  

 

ಘಟಕ ೨ : ವೈಚಾರಿಕತೆ  

ಪಠ್ಾ  ೧. ಸೆಂದ್ಯ್ ಸಪ ರ್ಧ್ -ಸುಧ್ಯ ಸಿೀತರಾಮನ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಸೆಂದ್ಯ್ ಪರ ಜ್ಾ  ಮತುತ  ಸಂಸೆ ೃತಿ -ವಾಾ ಸರಾಯ ಬಲಿ್ಳ 

ಪಠ್ಾ  ೨. ವೈಚಾರಿಕ ಪರ ಜ್ಾ ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು -ಡಾ. ಎಚ್ ನರಸಿೆಂಹ್ಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಮೈಮೇಲ್ಲ ದೆವವ  ರ್ದವರು ಬರುವುದು ಏನು? -ಸಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ 

 

ಘಟಕ ೩ : ಜೋವನ್ ಮತ್ತು  ಕಲೆ  

ಪಠ್ಾ ೧ : ಕಲ್ಲಯೇ ಕಾಯಕ –ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೀಕ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಆತಮ ಕಥೆ -ಗಂರ್ಗ ಪಾರ್ದಕಲ್ 

ಪಠ್ಾ  ೨: ಶಾಲಭಂಜಿಕೆ -ಕೆ. ಎನ್. ಗಣೇಶ್ಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಏಣಗಿ ಬಾಳಪಪ  ಕಲ್ ವೈಭವ -ಗೌರಿೀಶ್ ಕಾಯೆಿಣಿ 

 

ಘಟಕ ೪ : ಸಂಕ್ೋಣ್  

೧. ಸಂವಹ್ನ ಮತುತ  ಸಮೂಹ್ ಸಂವಹ್ನ - ಲೇಖಕರು -ಡಾ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂತಿ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಸಮೂಹ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು -ಡಾ.ವಸಂತ ಕ್ಕಮಾರ್ 

೨. ಉತಪ ದ್ಕತೆ ಮತುತ  ಗುಣಮಟ್್  –ಎೆಂ.ಎನ್.ಗೀಪಾಲನ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಉತಪ ದ್ನೆ ಮತುತ  ಮಾರಾಟ್ ಸಮಸೆಾ  : ಶಂಕರ್ ಎೆಂ. ಬ್ಲ್ಚಡಿ 

 

 

 

 

 



 
 
 

32 
 
 

ಬಿಬಿಎ ೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೪.೧ : ಯುದಧ  

ಮನುಕುಲದ ನ್ಯಶ್ಕೆೆ  ಕಾರಣವಾಗುವ್ ಸಂಗತಿಗಳಲಿಿ  ಯುದಧ ವೂ ಒಾಂದು. ಸಾವ್್ಭೌಮತಿ ವ್ನುನ  ಸಾಧಿಸ್ತವ್ 

ನೆಪದಲಿಿ  ಯುದಧ ಗಳು ಜ್ಗತಿತ ನ್ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುತ್ಕತ  ಬಂದಿದೆ. ಯುದಧ ದಿಾಂದ್ಯಗುವ್ ಹಾನಿಗಳನುನ  

ಕಂಡು ಮನ್ಕ್ರಗಿದ ಸಾವ್್ಭೌಮರು, ಚ್ಛಾಂತಕ್ರು ಯುದಧ ಗಳನುನ  ತಡೆಯುವ್ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತತ ಲೇ 

ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ವಿನ್ಯಶ್ಕಾರಿಯಾದ ಯುದಧ ಗಳು ಬೇಕೇ ಎಾಂಬ್ಲ್ದನುನ  ಬಲಾಡಯ ರೂ ಆತಮ ವ್ಲೋಕ್ನ್ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವ್ ಕಾಲ ಸನಿನ ಹಿತವಾಗಿದೆ. ಯುದಧ ದ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರರ ಚ್ಛೋನ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಿ  

ಕಂಡುಬರುವ್ ಕೆಲವು ಸನಿನ ವೆಶ್ಗಳನುನ  ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತವುದರ ಮೂಲಕ್ ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಮನ್ವ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದು. ಯುದಧ ವೆಾಂದರೆ ಜಿೋವ್ವಿರೋಧಿ ಎಾಂಬ್ಲ್ದನುನ  ಮತ್ತತ  

ಅದರಿಾಂದ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿವೆಾಂಬ್ಲ್ದನುನ  ಹಾಗೂ ಒಟ್್ಟ ರೆ ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ್ ವಿನ್ಯಶ್ಕೆೆ  ಕಾರಣವಾಗುವ್ 

ಸಂಗತಿಗಳನುನ  ಇಲಿಿ  ಮನ್ವ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದು ನ್ಮಮ  ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೨: ರಾಷ್ಟಟ ರ ೀಯತೆ             

ಜ್ಗತ್ತತ  ಎದುರಿಸಿದ ಎರಡೂ ಮಹಾಯುದಧ ಗಳ ನಂತರ ಈ ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಯು ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ರಾಜ್ಕ್ರೋಯ ಹಾಗೂ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶ್ಕ್ರತ ಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತ್ತ. ಇದು ಸಂಪೂಣ್ ನಿಷೆಾ  ಹಾಗೂ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಲನೆಯನುನ  ಬಯಸ್ತತತ ದೆ. 

ರಾಷ್ ರದ ಹಿತ್ಕಸಕ್ರತ ಯತತ  ಮುಖ್ಮಾಡಿ ಆ ನಿಟ್್ಟ ನ್ಲಿಿ  ಸೇವೆಯನುನ  ಬಯಸ್ತತತ ದೆ. ಒಟ್್ಟ ಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳನುನ  

ಮುಾಂದುವ್ರಿಸ್ತವ್ ಜ್ನ್ರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯದ ಪರ ತಿದಿನ್ದ ಜ್ನ್ಮತವೇ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯತೆ. ಒಾಂದು ನಿದಿ್ಷ್  ರಾಷ್ ರದ 

ಎಲಿ  ನಿವಾಸಿಗಳೂ ತ್ಕವು ಜ್ನಿಸಿದ ಅಥ್ವಾ ಸಿಿ ೋಕ್ರಿಸಿದ ದೇಶ್ದ ಬಗೆಗೆ ಪರ ೋತಿ, ನಿಷೆಾ ಯಿಾಂದ 

ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ಕತ ರೆಾಂದೂ, ಇರಬೇಕೆಾಂದೂ ಭಾವಿಸಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ್ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯವಾದವು 

ಜ್ನ್ಸಮುದ್ಯಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮೌಲಯ  ಮತ್ತತ  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ್ತೆಯನುನ  

ಸಾವ್್ಜ್ನಿಕ್ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನುನ  ಬೆಳೆಸ್ತವಂತದ್ಯದ ಗಿರುತತ ದೆ. ಈ ಮನೋಧ್ಮ್ವ್ನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಲಿಿ  

ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಾಂಬ ಆಶ್ಯವು ಈ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮದ ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೩:ಶಂತ್ರ 

ಮನುಷಯ ನ್ ನಿರಂತರ ಹೊೋರಾಟದ ಬದುಕ್ರನ್ಲಿಿ  ಶ್ಚಾಂತಿಯನುನ  ಬಯಸ್ತವುದು ಆತನ್ ಮನೋಧ್ಮ್. 

ಶ್ಚಾಂತಿಯನುನ  ಪಡೆಯಬೇಕೆಾಂದು ಬಹುತೇಕ್ ಮಹನಿೋಯರು ಗುಡಾ -ಬೆಟ್ ಗಳಲಿಿ  ಆಶ್ರ ಮವಾಸಿಗಳಗಿ 

ಜಿೋವ್ನ್ವ್ನುನ  ನ್ಡೆಸ್ತತ್ಕತ ರೆ. ಅದೇ ರಿೋತಿ ಕೆಲವು ಜ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳಲಿಿ  ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡು 

ಮನ್ಶ್ಚಾಂತಿಯನುನ  ಹೊಾಂದಿರುತ್ಕತ ರೆ. ಒಟ್್ಟ ರೆ ಶ್ಚಾಂತಿಯ್ಕಾಂಬ್ಲ್ದು ಅವ್ರವ್ರು ಪರಿಭಾವಿಸಿಕಾಂಡ 

ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ದಧ , ಬಸವ್, ಅಾಂಬೇಡೆ ರ ಶ್ಚಾಂತಿಯನುನ  ವಾಯ ಖಯ ನಿಸಿದ ರಿೋತಿ ಒಾಂದ್ಯದರೆ, ಭಾರತಿೋಯ 

ತತಿ ಶ್ಚಸತ ರದಲಿಿ  ಮತ್ತತ  ಕಾವ್ಯ ಮಿೋಮಾಾಂಸೆಯಲಿಿ  ಶ್ಚಾಂತರಸದ ಪರ ಸಾತ ನ್ವ್ನುನ  ಕಾಣ್ಣತೆತ ೋವೆ. ಶ್ಮ ಗುಣವುಳು  

ಶ್ಚಾಂತರಸದ ಪರ ಸಾತ ಪ ಜೈನ್ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಿ  ಪರ ಧಾನ್ ರಸವಾಗಿ ನಿರೂಪತವಾಗಿದೆ. ಇಾಂತಹ ಗುಣಸಿ ಭಾವ್ನುನ  

ಶ್ಚಾಂತಿ ಎಾಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಪ್ರರ ಚ್ಛೋನ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ್ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಿ  ನಿರೂಪತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನುನ  ಈ 

ಘಟಕ್ದಲಿಿ  ಪರಿಚಯಿಸ್ತವ್ ಜತೆಗೆ ಶ್ಚಾಂತಿಯ ಅಗತಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶ್ಚಾಂತಿಯ ಪರಿಕ್ಲಪ ನೆಗಳನುನ  

ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು ಇಲಿಿನ್ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 
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ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಬಿಎ ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ ೧ : ಯುದಧ   

ಪಠ್ಾ  ೧. ಹಿೆಂಸೆ ಮತುತ  ಅಹಿೆಂಸೆಗಳ ಬಹುರೂಪ -ನಟ್ರಾಜಸ ಹುಳಿಯಾರ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಪಿರ ೀತಿಯ ಅಲ್ಲಯೂ ಧ್ಮ್ಯುದ್ಧ ದ್ ಬಲ್ಲಯೂ -ನ್ಯ ದಿವಾಕರ 

ಪಠ್ಾ ೨. ನೆಲ್ಲಸುಗ್ಗ ನನಾ  ವಕ್ಷದಳೆ -ಪಂಪ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಕೆಂದ್ಹ್ರುಳಿದ್ರೆ -ನೀಲ್. ಕೆ 

 

ಘಟಕ ೨ :  ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯತೆ  

ಪಠ್ಾ  ೧. ಅಜಾಾ ತ ವಾಸಿ -ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಿ ೀಮನ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಹೊೀರಾಟ್ರ್ಗರರು ಜೈಲ್ಲನ ಒಳಗ್ಗ ಅನುಭವಿಸಬೇಕ್ರದ್ದ  ಕೂರ ರ ಶಿಕೆೆ ಗಳು - ಜಿ. ನ್ಯಗೇಶಸ 

ಪಠ್ಾ  ೨. ದೀರೆರ್ಗಯಿಗ್ಗ ಸವಿ ಕಟ್್ಟ ವ ಮುನಾ  -ಸಬಿತ ಬನ್ಯಾ ಡಿ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ರ್ದಶ್ದ್ ಸಾವ ತಂತರ ಾ ಕೆಾ ಗಿ ಹೊೀರಾಟ್ - ಸೇವಂತಿ ಡಿ.ರೈ 

 

ಘಟಕ ೩ : ಶಿಂತಿ  

ಪಠ್ಾ  ೧. ಕನೆ ಮುಟ್ಿ ದ್ ಮಹಾಯುದ್ಧ  –ಪ್ರ . ಬಿ.ಎ. ಶಿರ ೀಧ್ರ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಶಾಸಿತ ರೀಯ ರಾಯಭಾರ –ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಕೆ. ವೆೆಂಕಟ್ರಾಮಯಾ  

ಪಠ್ಾ  ೨. ಅಣುಬೇವು ಬಿತಿತ  ಪಿರ ೀತಿಯ ಮಾವು ಪಡೆವುದು ಸಾಧ್ಾ ವೆ? -ಲಕೆ್ರ ಮ ೀಪತಿ ಕೀಲ್ರ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ರ್ದಶ್ ಕಾಗದ್ದ್ ಮೇಲ್ಲ ಬರೆದ್ ನಕೆೆಯಲಿ  -ಸವೇ್ಶ್ವ ರ್ಸ ದ್ಯಾಳಸ ಸಕಿೆ ೀನ್ಯ, ಅನು: ಶಿವಸುೆಂದ್ರ್ 

 

ಘಟಕ ೪ : ಸಂಕ್ೋಣ್  

ಪಠ್ಾ  ೧. ಉದ್ಾ ಮಶಿೀಲತೆ ಕಲ್ಲ ಮಾತರ ವೇ ಅಲಿ  ಅದೆಂದು ವಿಜಾಾ ನ -ರಶಿಮ  ಬನಿ್ಯಲ್  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಅಸಾಧ್ಾ ವೇ? ಹಾಗ್ಗೆಂದ್ರೇನು? –ಎ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿ್ 

ಪಠ್ಾ  ೨. ಜಾಗತಿೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಗರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದಾ ೀಗ ಸಿಾ ತಿ -ಉತತ ಮ ಕಾೆಂಬಳೆ, ಡಾ. 

ಸಾಬಣಾಣ  ತಳವಾರ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ನ್ಯರಿಯರಿಗ್ಗ ಬಾಳು ನೀಡಿದ್ ಬಾಳೇ ನ್ಯರು! –ಮಧುಕ್ಕಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. 
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೫. ಗಣಕ ಕನ್ನ ಡ ೩-೪, ಬಿ.ಸ್ಸ.ಎ. ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  
ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ , ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ವಿಭಾಗ 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಡ್ಡ. ಪರ ಕಾಶ್ ರಂಜೇರೆ, ಡ್ಡ. ವ್ತ್ ಲಾ ಮೊೋಹನ್ , ನ್ಯಗರಾಜ್ ಎನ್., ತಿಮೆಮ ೋಗೌಡ 
ಬಿ.ಪ. 

ಬಿಸಿಎ ೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ನ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೩.೧ : ದೈನಂದಿನ್ ಲ್ಯ 

 ದೈನಂದಿನ್ ಲಯ ನಿತಯ ಜಿೋವ್ನ್ದ ಎಲಿ  ಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಯ ಸವ್ನೂನ  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತತ ದೆ. ನ್ಗು, ಆಳು, ಹಾಸಯ , 

ದುಡಿಮೆ, ಸಹಜ್ತೆ, ಕೃತಿರ ಮ ಹಿೋಗೆ ಎಲಿವೂ ಇದರಲಿಿ  ಹಾಸ್ತ ಹೊಕೆಾ ಗಿ ಹೆಣೆದುಕಾಂಡಿರುತತ ದೆ. ಸಮಾಜೋ-

ಆಥ್ಕ್, ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ್ವಾದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸಂಚಲನ್ಗಳೂ ನ್ಮಮ  ದೈನಂದಿನ್ ಬದುಕ್ನುನ  

ಪಲಿಟ್ಟಸಿಬಿಡುತತ ವೆ. ಇತಿತ ೋಚ್ಛನ್ ದಿನ್ಗಳ ಯಾಾಂತಿರ ೋಕೃತ ಬದುಕ್ರನ್ಲಿಿ  ತಿೋವ್ರ  ಏಕ್ತ್ಕನ್ತೆ, ಲೆಕೆಾ ಚಾರದ ಬದುಕ್ರನ್ 

ನ್ವ್ನ್ಯಗರಿೋಕ್ತೆಯ ಓಟದಲಿಿ  ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತತ  ನಿಾಂತ್ತ ದಿನ್ ನಿತಯ ದ ಬದುಕ್ರನ್ ಸಣು ಪುಟ್  ಸಹಜ್ ಆನಂದವ್ನುನ , 

ಭಾವಾನುಭೂತಿಯನುನ , ರಸಾಸಿಾ ದವ್ನುನ  ಸವಿಯುವುದಕೊ  ಬಿಡುವಿರದ ತೇಜ್ಗತಿಗೆ, ಧಾವಂತಕೆೆ  ಸಿಕೆ್ರ ದೆದ ೋವೆ. 

ಕೇವ್ಲ ಮನುಷಯ  ಸಮಾಜ್ಕೆ್ ಷ್ೆ ೋ ಅಲಿ , ಸಕ್ಲ ಜಿೋವ್ಜ್ಞಲಕೊ  ಒಾಂದು ಲಯವಿದೆ. ದೈನಂದಿನ್ ಈ ಸಹಜ್ 

ಲಯದಲಿಿ  ಆಗೊಮೆಮ  ಈಗೊಮೆಮ  ನ್ಗೆಯ ಬ್ಲ್ಗೆೆ ಗಳು, ಕ್ಣಿು ೋರ ಕ್ಡಲುಗಳೂ ಎದುರಾಗುವುದುಾಂಟ್ಟ, ಅವುಗಳನುನ  

ಸವಿಯಲು, ಸಂಕ್ಷ್ ಗಳನುನ  ದ್ಯಟಲು ಹಾಯಿದೋಣಿಗಳಂತೆ ಸೆನ ೋಹ, ಪರ ೋತಿ, ವಿಶಿ್ಚ ಸಗಳು ಒದಗಿಬರುತತ ವೆ. 

ನೆಾಂಟರು ಇಷ್ ರಾಂದಿಗಿನ್ ಒಡನ್ಯಟ, ಹಬಬ -ಹುಣಿಮೆಗಳು, ಜ್ಞತೆರ -ಪರಿಷೆಗಳು, ಶುಭ-ಶೋಭನ್ಗಳು 

ಬದುಕ್ರಗೊಾಂದು ಅಥ್್ವ್ನುನ  ಬಣು ವ್ನೂನ  ತ್ತಾಂಬಿ, ನ್ಮಮ ನುನ  ಜಿೋವ್ನುಮ ಖಿಗಳಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತ ವೆ. ಪರ ಸ್ತತ ತ 

ಪಠ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಇಾಂತಹ ದೈನಂದಿನ್ ಬದುಕ್ರನ್ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯ ಲಯ ವಿನ್ಯಯ ಸವ್ನುನ  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡುವ್ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವ್ನುನ  ಹೊಾಂದಿವೆ. 

ಘಟಕ-೩.೨ : ಸೌಹಾದಗ 

ಭಾರತ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಸಾಮರಸಯ ದ ನೆಲೆಯ ರಾಷ್ ರ. ಇಲಿಿ  ಹಲವು ಧ್ಮ್, ಮತ, ಭಾಷೆ, 

ಜ್ಞತಿಗಳಿದದ ರು ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ತತಿ ದ ನೆರಳಲಿಿ  ಜ್ನ್ ಬದುಕುತಿತ ದ್ಯದ ರೆ. ಸಹಕಾರ, ಸಹಬಾಳಿೆ , ಮನುಷಯ ನ್ 

ಬದುಕು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇವುಗಳಿದದ ಲಿಿ  ಪರ ೋತಿ, ಅಾಂತಃಕ್ರಣ ಸದ್ಯ ಹಸಿರಾಗಿರುತತ ವೆ. ಮಾನ್ವ್ರ 

ಮಧ್ಯ ದಲಿಿರುವ್ ಜ್ಞತಿ ಮತ ಲಿಾಂಗಸಂಬಂಧಿತ ಅಸಮಾನ್ತೆಗಳು ಮರೆಯಾಗಿ ಒಾಂದೆಾಂಬ ಭಾವ್ ಅರಳಿ 

ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಬಹುತಿ ವು ಪರ ಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಭೌಗೊೋಳಿಕ್, ಭಾಷೆ, ಜ್ನ್ಯಾಂಗ, ರುಚ್ಛ, ಸಾಹಿತಯ  

ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತಿಗಳಲಿಿ  ವೈವಿಧ್ಯ ತೆ ಇರುತತ ದೆ. ಮತಧ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿೋತವಾದ ಸಾಮರಸಯ  ಮತ್ತತ  ಸಹಾದ್ತೆ 

ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದ ಮಣಿು ನ್ ಸಹಜ್ ಗುಣ. ಈ ಮಣಿು ನ್ಲಿಿ  ಹುಟ್್ಟ ದ ನ್ಯವು ಮಾನ್ವಿೋಯ ಮೌಲಯ ಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸಿ 

ಬಾಳಬೇಕು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೇ ಅದೇ ಸಿ ಗ್ ಎಾಂಬ್ಲ್ದನುನ  ಪರ ತಿಪ್ರದಿಸ್ತವ್ ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮವ್ನುನ  ಇಲಿಿ  

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೩೩ : ಸಾಾ ತಂತರ ಾ  

 ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತಿ  ರಾಷ್ ರಗಳು ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವ್ ಸಿಾ ತಂತರ ದಲಿಿ  ಅಭಿವ್ಯ ಕ್ರತ  ಸಿಾ ತಂತರ ವೂ ಒಾಂದು. ಇಾಂತಹ 

ಅಭಿವ್ಯ ಕ್ರತ ಯನುನ  ಕ್ನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಚ್ಛತಿರ ಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. ಆದರೆ ಸಿಾ ತಂತರ ಯ  ಎಾಂಬ್ಲ್ದು ಒಾಂದು 

ಬಂಧ್ನ್ಯ್ಕಾಂಬ ಪರಿಪೇಕೆಾ ಯಲಿಿ  ಅಥ್್ವ್ನುನ  ಪಡೆದುಕಾಂಡ್ಡಗ ಇದರಿಾಂದ ಮುಕ್ತ ವಾಗಲು ಚಳುವ್ಳಿಯ 

ಹಾದಿಯನುನ  ಹಿಡಿದಿರುವ್ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರಿಾಂದ ಭಾರತವ್ನುನ  

ಮುಕ್ತ ಗೊಳಿಸಲು ನ್ಡೆಸಿದ ಹೊೋರಾಟವ್ನುನ  ಸಿಾ ತಂತರ ಯ  ಸಂಗಾರ ಮ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ ಕ್ರೆಯುತೆತ ೋವೆ. ಇದೇ 

ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಾಂದ ಕ್ನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಯುದಧ  ಪರ ಸಂಗ, ಶ್ರಣರ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಸಿಾ ತಂತರ ಯ  

ಮುಾಂತ್ಕದ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಚಳುವ್ಳಿಯ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ಪಠ್ಯ ಕ್ರ ಮವ್ನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದು ಮತ್ತತ  
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ಸಿಾ ತಂತರ ಯ ದ ಆಶೋತತ ರಗಳನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ವ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದು; ಸಿಾ ತಂತರ ಯ ದ ಅಥ್್, ಅಗತಯ  

ಮತ್ತತ  ಅಭಾವ್ಗಳ ಕ್ಡೆ ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವುದು ಈ ಘಟಕ್ದ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೩.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಸಿಎ ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ -೦1- ದೈನಂದಿನ್ ಲಯ 

೧. ನ್ಯಯಿಕತೆ -ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಕಂಬಾರ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಬಳರ್ಗಗ ನ್ಯನೆದುದ  ಯಾಯಾ್ರ ನೆನೆಯಲ್ಲ -ಜನಪದ್ 

೨. ತಟ್ೆ ಯ ಕನೆಯ ಆಗಳು -ಸುನಂದ್ ಪರ ಕಾಶ ಕಡಮೆ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಏಳನೆಯ ಪತರ  -ರಿಲೆ್ಸ, ಅನು: ಓ. ಎಲ್. ನ್ಯಗಭೂಷ್ಣಸಾವ ಮಿ 

 

ಘಟಕ -೦2- ಸೌಹಾದ್ 

೧. ಕಮಲ ಸುರಯಾ  ಆದ್ದುದ - ಪರ ತಿಭಾ ನಂದ್ಕ್ಕಮಾರ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ :ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಜ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಮತುತ  ಮಹಿಳೆ -ಸಾ.ರಾ. ಅಬ್ರಬಕರ್ 

೨. ಶುಕಿಾಚಾಯ್- ಬಾಗಲೀಡಿ ರ್ದವರಾಯ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಧ್ಮ್-ಬಸಗರಹ್ಳಿಳ  ರಾಮಣಣ  

 

ಘಟಕ -೦3 - ಸ್ನವ ತಂತರ ಯ  

೧. ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಡಿ ಚಳುವಳಿ ಹೊೀರಾಟ್ದ್ ಹಾದಿ -ಡಾ. ಎಚ್. ನರಸಿೆಂಹ್ಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಹೊಸ ಚರಿತೆರ ಯ ಕನಸುಗಳು -ರಾಜಶೇಖರ ಹ್ಳೆಮನೆ 

೨. ಹಾವು ಮುತಿತ ನ ಹುಡುಕಾಟ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಧ್ಯಾ  -ಹೊನಗುೆಂಟಿಕರ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಕಟ್್ ಡದ್ ಕೆಲಸರ್ಗರರು -ಎಚ್. ಎರ್. ಶಿವಪರ ಕಾಶ 

 

ಘಟಕ -೦4 - ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೧. ಗಣಕದ್ಲಿ್ಲ  ಘಮೆಮ ೆಂದಿದೆ ಕನಾ ಡ ಸರಭ –ಎಚ್. ನಟೇಶ ಬಾಬ್ಲ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಕಂಪೂಾ ಟ್ರ್ ಕನಾ ಡಿೀಕರಣದ್ ಗೆಂದ್ಲ- ಎೆಂ.ಎರ್.ಸಶಿರ ೀಧ್ರ್ 

೨. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಾ ಡದ್ ಕಂಪು- ಶಿರ ೀನಧಿ ಡಿ.ಎರ್  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ :ಸಜಾಲತಣದ್ಸವಿಕಾಸಸಮತುತ ಸಅವಶ್ಾ ಕತೆಸ-ಅತಿರ ಸಅಶೀಕವಧ್್ನ 
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ಬಿಸ್ಸಎ ೪ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೪.೧.:ನ್ಯಗರಿಕತೆ 

       ಸಂಸೆ ೃತಿ ಮತ್ತತ  ನ್ಯಗರಿಕ್ತೆ ಇವೆರೆಡೂ ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಚೆ್ಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳು, 

ಸಂಸೆ ೃತಿಯನುನ  ಆ ನ್ಯ್ಲ್ಡಾ  ಬೆಳಕು ಮತ್ತತ  ಮಾಧುಯ್ ಎಾಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಕತ ನೆ. ಮಾನ್ವ್ ಸಮುದ್ಯಯವು 

ಅಪ್ರರ ಶ್ರ ದೆಧ , ಶ್ರ ಮ ಮತ್ತತ  ಪರ ೋತಿಯಿಾಂದ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನುನ  ರೂಪಸಿದೆ. ಇದು ಜಿೋವ್ನ್ ಮೌಲಯ  ಎಾಂಬ ಅಥ್್ದಲಿಿ  

ಪರ ಚಲಿತದಲಿಿದೆ. ಮನುಷಯ ನ್ ಅಾಂತರಂಗಕೆೆ  ಅಾಂದರೆ ಆತನ್ ನುಡಿ, ನ್ಡೆ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳನುನ  

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡುತೆತ ೋವೆ. ಇದಕೆೆ  ವ್ಯ ತಿರಿಕ್ತ ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ 

ಅಥ್ವಾ ಪರ ಗತಿಪರ ಜಿೋವ್ನ್ ಪದಧ ತಿಯ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ಭೌತಿಕ್ವಾದ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯನುನ  ನ್ಯಗರಿಕ್ತೆ ಎಾಂದು 

ಪರಿಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ , ಕ್ಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಮತ್ತತ  ಸಂಶೋಧ್ನ್ ಲೇಖ್ನ್ಗಳಲಿಿ  ಮಾನ್ವ್ನ್ 

ನ್ಯಗರಿಕ್ತೆಯ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯನುನ  ಚ್ಛತಿರ ಸ್ತವ್ ಪಠ್ಯ ವ್ನುನ  ಇಲಿಿ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದು. 

ಘಟಕ-೪.೨.: ಅಭಿವೃದಿಧ  

 ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ಫಲಗಳು ಮತ್ತತ  ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ್ದಲಿಿ  ಅಾಂಚ್ಛನ್ಲಿಿ  ರುವ್ವ್ರೆಗೆ, 

ವಂಚ್ಛತರಿಗೆ ದರೆಯುತಿತ ರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು  ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒದಗಬೇಕು. “ಅಭಿವೃದಿಧ  ಎನುನ ವುದು ವಿವಿಧ್ 

ಬಗೆಯ ಅಸಿಾ ತಂತರ ಯ ಗಳನುನ  ನಿವಾರಿಸ್ತವ್ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಈ ಅಸಿಾ ತಂತರ ಯ ಗಳು ಜ್ನ್ರು ತಮಮ  

ವಿವೇಚನ್ಯಶಿೋಲಾ ತಿೋಮಾ್ನ್ಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಮತ್ತತ  ಅಾಂತಹ ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಲು ನ್ಡೆಸಲು 

ಅಗತಯ ವಾದ ಅವ್ಕಾಶ್ಗಳನುನ  ಮತ್ತತ  ಆಯೆ್ಕ ಯ ಸಿಾ ತಂತರ ಯ ಗಳನುನ  ಹತಿತ ಕೆ್ರ  ಬಿಡುತತ ವೆ”. ಇದು ಅಮತಯ ್ಸೆನ್ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನ್ಯಯ ಯದ ನೆಲೆಯಿಾಂದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನುನ  ನಿವ್್ಚ್ಛಸಿರುವ್ ಪರಿ. ಅಸಿಾ ತಂತರ ಯ ಗಳೆಾಂದರೆ ಅನ್ಕ್ಷರತೆ, 

ಹಸಿವು, ಅನ್ಯರೋಗಯ , ಅಸಮಾನ್ತೆ, ಆಹಾರ ಆಭದರ ತೆ, ಲಿಾಂಗ ತ್ಕರತಮಯ  ಮುಾಂತ್ಕದವು ಇವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಯೇ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನ್ಯಯ ಯ, ಅದುವೇ ನ್ಯವು ಕಂಡುಕಳು ಲೇಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದಿಧ . 

ಘಟಕ-೪.೩. : ಕರುಣೆ  

ಕ್ರುಣೆ ಎನುನ ವುದು ಮನುಷಯ ರ ಮಾತರ ವ್ಲಿ  ಜ್ಗದ ಮೂಲತತಿ ವೇ ಆಗಿದೆ. ಬದುಕ್ನುನ , ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುನ  

ವೃತಿತ ಯನುನ , ಸಮುದ್ಯಯವ್ನುನ  ಹಿೋಗೆ ಯಾವುದನೆನ ೋ ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೂ ಕ್ರುಣೆಯ ಜಿೋವ್ದರ ವ್ಯ ವಿಲಿದೆ 

ಯಾವುದನೂನ  ಕ್ಟ್ ಲಾಗದು. ಪರ ೋತಿ ಅಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು ದಿೆ ೋಷ ಸಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎನುನ ವ್ 

ತತಿ ಜ್ಞಾ ನಿಯ ಮಾತ್ತ ಕ್ರುಣೆಯ ಪೋಷಕ್ ಶ್ಕ್ರತ ಯನೂನ  ದಿೆ ೋಷದ ವಿನ್ಯಶ್ಕ್ ಶ್ಕ್ರತ ಯನೂನ  ಹೇಳುತತ ದೆ. ಕ್ರುಣೆಗೆ 

ಅಸಾಧ್ಯ ವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲಿ  ಎನುನ ವುದು, ಕ್ರುಣೆಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧ್ಯ ತೆಯನುನ  ಬಿಾಂಬಿಸ್ತತತ ದೆ. 

ಅಪಪ ಟ ಕ್ರುಣೆಯು ಎಲಿವ್ನೂನ  ಒಳಗೊಳುು ತ್ಕತ , ಎಲಿರನೂನ , ಎಲಿವ್ನೂನ  ಬೆಳೆಸ್ತವ್ ಆಶ್ಯದುದ . 

ಆದದ ರಿಾಂದಲೇ ಕ್ರುಣೆ ತತಿ ವು 'ಒಳಗೊಳುು ವ್' ನೆಲೆಯದೆದ ೋ ಹೊರತ್ತ ನಿರಾಕ್ರಣೆಯ ನೆಲೆಯದದ ಲಿ . 

ಕ್ರುಣೆಯನುನ  ಜಿೋವಾನುಕಂಪೆ ಎಾಂದೂ ಕ್ರೆಯಬಹುದು. ಸಾಮರಸಯ ದ ಬದುಕ್ರನ್ ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಪರ ಸ್ತತ ತ 

ಬದುಕ್ರನ್ ಸಂದಭ್ದಲಿಿ  ಕ್ರುಣೆ ತತಿ ವ್ನುನ  ಬೆಳೆಸ್ತವ್ ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತವುದು 

ಅತಯ ವ್ಶ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೪. ಸಂಕ್ೋಣ್ 
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಸಿಎ ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ ೦1- ನ್ಯಗರಿೋಕತೆ 

೧. ಮೂಕಜೆಿಯ ಕನಸುಗಳು -ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ರಸೆತ ಗಳು -ಸಿ ಡರಿ್ಗರ್ ಲಮಿಮ ೀರ್, ಅನು: ಕೆ.ವಿ.ಅಕ್ಷರ.ಸಸ 

೨. ನ್ಯಗಣಣ ನ ಕನಾ ಡಿಗ -ಪಂಜ್ ಮಂಗೇಶ್ರಾಯ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಬಾೆಂಬ ದ್ಶ್್ನ -ಶೈಲಜ ಉಡಚಣ 

 

ಘಟಕ -೦2- ಅಭಿವೃದಿಧ  

೧. ಮಳೆಯ ಜಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಡಾೆಂಟೆ ಇತಾ ದಿ -ಎಚ್.ಸಎಲ್.ಪುಷ್ಪ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ನಜ ಅಥ್ಶಾಸತ ರ -ಖ್ಯದಿರ  ಶಾಮಣಣ  

೨. ಗತಿ -ಬಿ.ಟಿ.ಲಲ್ಲತ ನ್ಯಯಕ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಮುಕತ  ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳು ಹಾಗೂ  ಸೈನಕ ಸಾಹ್ಸಗಳು -ನ್ಯಗಣಣ   

 

ಘಟಕ -೦3 - ಕರುಣೆ 

೧. ಚಾಳಿೀಸು -ಬಾಲಚಂದ್ರ  ಜಯಶ್ನಟ್ಿ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಮಂಗ ಕೀಳಿಯ ಕಲ್ಲ -ದ್ಯಾನಂದ್ಸಟಿ.ಸಕೆ. 

೨. ಮಣಿಣ ನ ಮುಚಿಳ -ಎರ್ಸ. ಗಂರ್ಗಧ್ರಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಗುಡಿಯ ನೀಡಿರಣಣ  –ರಾಜಶೇಖರ ನೀರಮಾನವ  

 

ಘಟಕ -೦4 - ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೧. ಮಾತೃಭಾಷೆಗ್ಗ ತಂತರ ೆಂಶ್ದ್ ಧ್ವ ನ -ವಿಶ್ವ ನ್ಯಥ ಎರ್. 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ :- ಕನಾ ಡ ಇರಲ್ಲ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ್ ಸಂಗಡ -ದಿೀಪಕ್ ಕರಾಡೆ 

೨. ಕನಾ ಡ ವಿಜಾಾ ನ ಸಾಹಿತಾ ದ್ ದರ ೀಣಾಚಾಯ್ -ಡಾ. ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತರಾಜು 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ವಿಜಾಾ ನ ಸಮಾಜ ಮತುತ  ವೈಜಾಾ ನಕ ಮನೀಧ್ಮ್ -ಎಚ್.ಎ. ರಂಗನ್ಯಥ್  
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೬. ವ್ಸು ರ  ವಿನ್ಯಯ ಸ್ ಕನ್ಾ ಡ ೩-೪: ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ  (ಫ್ಯಾ ಡ ) ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ   
ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ , ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 

ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಡಾ. ಜ್. ರಾಜ ಗುೆಂಡಾಪುರ, ಪುಟ್್ಮಾರಯಾ  ಕೆ.ಪಿ., ಡಾ.ಸುಮಾ ಆರ್ಸ, ಜಯಶಿರ ೀ 
ಕೆ.ಎರ್. 

ಬಿಎಸಿ್ಸ  ಫ್ಯಾ ಡ  ೩ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ ನ್ ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೩.೧: ಹಸ್ಸವು 

ಹಸಿವು, ಬಡತನ್ ಮತ್ತತ  ನಿರುದಯ ೋಗ ಇವು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಈ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ 

ಪರ ತಿಯಬಬ ರು ಪರ ತಿಯಾಂದು ರಾಷ್ ರವೂ ಅನೇಕ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ  ರೂಪಸಿಕಾಂಡು ಬರುತಿತ ವೆ. ಭಾರತದುದ  

ಆಹಾರ ಉತ್ಕಪ ದನೆಯಲಿಿ  ಎರಡನೆಯ ಸೆಾ ನ್ದಲಿಿದಂತೆ ಹಸಿವು ಎರಡನೇಯ ಸೆಾ ನ್ದಲಿಿರುವುದು ದುರಂತ. 

ಉತ್ಕಪ ದನೆಯಾಗಿರುವ್ ಆಹಾರವ್ನುನ  ಹಂಚ್ಛಕಾಂಡು ಉಣ್ಣು ವ್ ಹೃದಯ ವೈಶ್ಚಲಯ ತೆ ಜ್ನ್ರಲಿಿ  ಇಲಿವಾಗಿದೆ. 

ದಿೆ ೋಷ, ಯುದಧ , ಪರ ಕೃತಿ ವಿನ್ಯಶ್ಗಳಿಾಂದ ಬೆಳೆದದುದ  ಸವ್್ರಿಗೂ ದಕೆು ತಿತ ಲಿ , ಆಥ್ಕ್ ಅಸಮಾನ್ತೆಯೂ ಒಾಂದು 

ಕಾರಣ. ಸವ್್ರಿಗೂ ಸಮಪ್ರಲು, ಸವ್್ರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಎಾಂತ್ಕದರೆ ಎಲಿರೂ ನೆಮಮ ದಿಯಿಾಂದ ಬದುಕ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯ  ಬಂಡವಾಳಶ್ಚಹಿ ನಿೋತಿಯನುನ  ಬದಿಗಿಟ್್ಟ  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಅಥ್ಕ್ತೆಯತತ  ಹೆಜ್ಞು  ಹಾಕ್ರದರೆ 

ಮಾತರ  ಹಸಿವು ಮತ್ತತ  ಅತಿೋ ಶಿರ ೋಮಂತಿಕೆಯ ತ್ಕರತಮಯ ವ್ನುನ  ಕನೆಗಾಣಿಸಬಹುದು. ಹಸಿವಿಗನ್ನ ವ್ನಿಕೆು ವ್ವ್ನೆ 

ಹಸಿವೆಾಂಬ ಹೆಬಾಬ ವಿಗೆ ವ್ಸ್ತಧೆಯಳು ಆತನೇ ಗಾರುಡಿಗನೆಾಂಬ ವ್ಚನ್ಕಾರ ದೇವ್ರದ್ಯಸಿಮಯಯ ನ್ ಮಾತ್ಕಗಲಿ, 

ಕ್ನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಆಧುನಿಕ್ ಚ್ಛಾಂತನೆಗಳಗಲಿ ಹಸಿವಿನ್ ಆಹಾಕಾರವ್ನುನ  ಚ್ಛತಿರ ಸ್ತತತ ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಅಸಮಾನ್ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಾಂಬ್ಲ್ದನುನ  ಈ ಘಟಕ್ದಲಿಿ  ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು. 

ಘಟಕ-೩.೨ : ವೈಚಾರಿಕತೆ 

  ಆಧುನಿಕ್ ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜ್ವು ಎದುರಿಸ್ತತಿತ ರುವ್ ಮುಖ್ಯ  ಸವಾಲುಗಳಲಿಿ  ಒಾಂದು ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ. 

ಸಾಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ್ ವಿಧಿವಾದಿ ಬದುಕ್ರನ್ ದೃಷ್್ಟ ಕೋನ್ವು ಭಾರತಿೋಯರ ವೈಚಾರಿಕ್ ಮನೋಧ್ಮ್ದಿಾಂದ 

ಅಾಂತರದಲಿಿ  ಇಟ್್ಟ ದೆ ಅಥ್ವಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಮನೋಧ್ಮ್ ಮತ್ತತ  ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಘಷ್ವು 

ಭಾರತಿೋಯರ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್್ಟ ದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಪರ ಗತಿಪರ ಚ್ಛಾಂತಕ್ರು ಭಾರತದ ಪರ ಗತಿಗೆ ಮಾರಕ್ವಾಗಿರುವ್ 

ಸಂಗತಿಗಳಲಿಿ  ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ ಪರ ಜ್ಞಾ   ಇಲಿದಿರುವುದು  ಒಾಂದು ಕಾರಣ ಎಾಂದು ಪರ ತಿಪ್ರದಿಸ್ತತ್ಕತ ರೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  

ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಲಿಿ  ವೈಚಾರಿಕ್ತೆಯನುನ  ಬೆಳೆಸ್ತವುದು ತಿೋರ ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಗೂ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೂ 

ಇರುವ್ ವ್ಯ ತ್ಕಯ ಸ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಕ್ರ ಮೇಣ ಶೀಷ್ಣೆಗ್ಗ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುವ್ ವಾಸತ ವ್ವ್ನುನ  

ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ವ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಜತೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕ್ ಮನೋಧ್ಮ್ವು ಆರೋಗಯ ಕ್ರವಾದ 

ಮತ್ತತ  ಸಮಾನ್ ಪ್ರತಳಿಯ ಬದುಕ್ರನ್ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ರೂಪಸಬಲಿದು ಎನುನ ವುದನುನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ್, 

ಧಾಮಿ್ಕ್ ಮತ್ತತ  ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ್ ಲೋಕ್ಗಳಲಿಿನ್ ತ್ಕರತಮಯ ಗಳನುನ  ನಿವಾರಿಸ್ತವ್ಲಿಿ  ವೈಚಾರಿಕ್ ಮನೋಭಾವ್ದ 

ಪ್ರತರ ವ್ನುನ  ಚಚ್ಛ್ಸ್ತವಂತಹ, ಸದೃಢ ಸಮಾಜ್ವ್ನುನ  ರೂಪಸ್ತವ್ಲಿಿ  ವೈಚಾರಿಕ್ತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನ  

ಎತಿತ ಹಿಡಿಯುವ್ ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ಇಲಿಿ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಿದೆ.   

ಘಟಕ-೩.೩ : ಸಾಮಾಜಕ ಸಮಸೆಾ ಗಳು 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತತ  ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ಕ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಿ  

ಮತ್ತತ  ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಾಕ್ಷ್್ಣ  ಸಂಕ್ಥ್ನ್ ಸೃಷ್್ಟ ಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಎನುನ ವುದು 

ಸಮಸೆಯ ಗಳ ನಿವಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ್ವೆ ಆಗಬೇಕ್ರದೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಟಕ್ 

ನಿರೂಪಣೆಗಳನುನ  ಇಲಿಿ  ಪರಿಚಯಿಸಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಓದಿನ್ ಮೂಲಕ್ ತ್ಕವೂ ಗುಣಾತಮ ಕ್ವಾದ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬದಲಾವ್ಣೆಯಲಿಿ  ಪ್ರಲೆಳು ಲಿ ಎಾಂಬ ಆಶ್ಯವ್ನುನ  ಇಲಿಿ  ಇರಿಸಿಕಳು ಲಾಗದೆ.  
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ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎಸಿಸ  ಫಾಯ ಡ್ ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ 1. ಹಸಿವು  

1. ಕನೆಯ ಗಿರಾಕ್ರ - ನರಂಜನ  

    ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಹ್ಸಿವು ಮತುತ  ಅಪೌಷ್ಟಠ ಕತೆಯ ಬೇನೆ -ಇಪಿಡಬಿ್ಲ್ ಾ  ಸಂಪಾದ್ಕ್ರೀಯ 

2. ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ  ಹ್ಸಿವು ಮತುತ  ಬಡತನ -ಅಮತಾ ್ ಸೇನ್ಸ, ಅನು: ವೈ. ಜಿ. ಮುರಳಿೀಧ್ರನ್ 

   ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  - ಅನಾ ಯಜ್ಞ - ದ್.ರಾ. ಬೇೆಂದೆರ  

 

 2.ವೈಚಾರಿಕತೆ  

  1.ಸಾಮಾಜಿಕರಂಗ ಮತುತ  ವೈಚಾರಿಕತೆ -ಗೌರಿೀಶ್ ಕಾಯೆಿಣಿ.                               

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಮಹಿಳೆ ಮತುತ  ವಿಜಾಾ ನ -ನೇಮಿಚಂದ್ರ .                                                              

2.ವೈಚಾರಿಕ ಪರ ಜ್ಾ ಗ್ಗ ಅಡೆತಡೆಗಳು -ಎಚ್.ನರಸಿೆಂಹ್ಯಾ                                                                        

ಪೂರಕಪಠ್ಾ : ಯಂತರ ಗಳ ಕಳಚೀಣ ಬನಾ  -ಪರ ಸನಾ   

       

ಘಟಕ 3. ಸ್ನಮಾಜಕ ಸ್ಮಸೆಯ ಗಳು  

1. EWS 10% ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾ ಯ - ಬಿ. ಶಿರ ೀಪಾದ್ ಭಟ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆ, ಆರ್ಥ್ಕತೆ ಮತುತ  ಅಭಿವೃದಿಧ -ಡಾ. ಟಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್  

2. ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆ: ನೀಚತನದ್ ಪರಮಾವಧಿಯ ಅಧೀಗತಿ -ಡಾ. ಎಲ್. ಹ್ನುಮಂತಯಾ   

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಅೆಂಬೇಡೆರ್ ನಂತರದ್ ದ್ಲ್ಲತ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೂ ಪರ ತಿಮಾ ಸೃಷ್್ಟ  -ಡಾ. ಜೊೀಗನ್ ಶಂಕರ್ 

 

ಘಟಕ 4. ಸಂಕ್ೋಣ್ 

1. ಇಳಕಲಿ  ಸಿೀರೆ - ಮಹೇಶ ತಿಪಪ ಶ್ನಟ್ಿ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  - ಉೆಂಕೆಯ ನಗುಚ್ಛ ಸರಿಗ್ಗಯ ಸಮಗಳಿಸಿ - ಜೇಡರ ದ್ಯಸಿಮಯಾ  

2. ಸಂವಹ್ನದ್ ವಿಧ್ಗಳು - ಡಾ. ಎನ್.ಎೆಂ. ಗಿರಿಜಾಪತಿ 

ಪೂರಕಪಠ್ಾ  - ನ್ಯಡಿಗೂ ನುಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ್ - ದ್.ರಾ.ಬೇೆಂದೆರ  
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ಬಿಎಸಿ್ಸ  ಫ್ಯಾ ಡ  ೪ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೪.೧ : ಕೈಗಾರಿಕ್ರೀಕರಣ 

 ಭಾರತ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ರಾಷ್ ರ, ಗಾರ ಮ ಜಿೋವ್ನ್ದಲಿಿ  ಒಾಂದು ಕಾಲಕೆೆ  ಜಿೋವಂತವಾಗಿದದ  ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ಇಾಂದು ವಿನ್ಯಶ್ದ ಅಾಂಚ್ಛಗೆ ತಳು ಲಪ ಟ್್ಟ ವೆ. ನ್ಗರಿೋಕ್ರಣದ ಜತೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ರೋಕ್ರಣವೂ ಸೇರಿ ಜ್ಞಗತಿೋಕ್ರಣ ಎಾಂದರೆ 

ಖಸಗಿೋಕ್ರಣ, ಕೈಗಾರಿಕ್ರೋಕ್ರಣ ಎಾಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕ್ರೋಕ್ರಣದಿಾಂದ ನ್ಮಮ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ್ ಬದುಕ್ರನ್ 

ಕ್ರ ಮಗಳೇ ಛಿದರ  ಆಗುತಿತ ವೆ. ಬಂಡವಾಳಿಗರಿಾಂದ ಲಾಭದ ಲೋಭಕೆಾ ಗಿ ಕಾಮಿ್ಕ್ರ ಶೋಷಣೆ ನ್ಡೆಯುತಿತ ದೆ. 

ಸಾಹಿತಯ  ಮತ್ತತ  ಅದರಾಚೆಗೆ ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಈ ಬಗೆೆ  ಸೃಷ್್ಟ  ಆಗಿರುವ್ ಸಂಕ್ಥ್ನ್ವ್ನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳ 

ಅರಿವಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತತ  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಾರಾಸಾರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅವ್ರನುನ  ತಡಗಿಸ್ತವುದು ಈ ಘಟಕ್ದ ಉದೆದ ೋಶಿತ 

ಕ್ಲಿಕಾ ಫಲಿತವಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೪.೨ : ಅಹಂಸೆ 

ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ವಾ ಕ್ರತ ಗಳು, ಪಾರ ಣಿಗಳು ಒೆಂದ್ಲಿ  ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹಿೆಂಸೆಗಳರ್ಗಗುತಿತ ರುವುದು ಸವೆ್ 

ಸಾಮಾನಾ ವಾದ್ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಲಷ್್  ಪಾರ ಣಿಗಳು ದುಬ್ಲ ಪಾರ ಣಿಗಳನುಾ  ಭೇಟೆಯಾಡುವುದು, 

ಪರ ಬಲರಾದ್ವರು ದುಬ್ಲರಾದ್ವರನುಾ  ಹಿೆಂಸಿಸುವುದು ಮತುತ  ಶೀಷ್ಟಸುವುದು ನಮಗ್ಗಲಿ  ಗತಿತ ರುವ 

ಸಂಗತಿಯ್ಕ. ಈ ನಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಶೀಷ್ಣೆಯಿಲಿದ್, ಹಿೆಂಸೆಯಿಲಿದ್ ಬದುಕನುಾ  ಕಟ್ಿ ಕಳುಳ ವ 

ನೆಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಯತಿಾ ಸಲು ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ನಮಮ  ಕಲ್ಲಕಾ ಕಾಳಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಠ್ಾ ಗಳು 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ಅಚಿ ಳಿಯರ್ದ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ಈ ಭಾಗವನುಾ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೩ : ಚರಿತೆರ  ರಚನೆ 

ನ್ಮಮ  ಪರ ತಿಯಾಂದು ವ್ತ್ಮಾನ್ದ ಹೆಜ್ಞು ಗಳನೂನ  ನ್ಮಮ  ಚರಿತೆರ ಯ ಪರ ಜ್ಞಾ  ನಿವ್್ಹಿಸ್ತತತ  ಇರುತತ ದೆ. 

ನೆನೆನ ಯನುನ  ಯಥಾವ್ತ  ಕ್ಟ್ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ ; ಆದರೂ ನ್ಯವು ಮತೆತ  ಮತೆತ  ಚರಿತೆರ ಯನುನ  ಕ್ಟ್್ಟ ತತ  ಇರುತೆತ ೋವೆ. 

ಅಲಕ್ರಾ ತರ/ದಮನಿತರ ಚರಿತೆರ , ಮಹಿಳ ಚರಿತೆರ ಗಳು ಸದ್ಯ ನ್ಮಮ ಲಿಿ  ಇಲಿವೆನುನ ವ್ಷ್್ಣ  ಕ್ಣಮ ರೆಯಲಿಿವೆ. 

ಅವುಗಳನುನ  ಕ್ಟ್್ಟ ಕಳುು ವುದು ನ್ಮೆಮ ಲಿರ ಹೊಣೆ ಆಗಿದೆ. ಚರಿತೆರ ಯನುನ  ತಿರುಚ್ಚವ್ ಮತ್ತತ  ವ್ತ್ಮಾನ್ದ 

ಕ್ಟ್್ಟ ವಿಕೆಯಲಿಿ  ತಮಗೆ ತೋಚ್ಛದಂತೆ ಅದನುನ  ರಾಜ್ಕ್ರೋಯಕೆೆ  ಬಳಸ್ತವ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನ್ಮಮ ಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುತಿತ ದೆ. 

ಇದೆಲಿದರ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ಸಾಹಿತಯ ದ ಪರ ತಿನಿಧಿೋಕ್ರಣದ ಜತೆಗೆ ಯುವ್ಜ್ನ್ತೆಯ ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಗಳು ಏನು ಎಾಂಬ 

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಆಯದ  ಪಠ್ಯ ಗಳನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತವುದು ಅತಯ ವ್ಶ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ಈ ಘಟಕ್ವ್ನುನ  ರೂಪಸಲಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎಸಿಸ  ಫಾಯ ಡ್ ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ I. ಕೈಗಾರಿಕ್ೋಕರಣ  

1. ಉಪಭೀಗವಾದ್ ಮತುತ  ಬಹುರಾಷ್್ಟ ೀಯ ಕಂಪನಗಳು -ಎನ್. ಆರ್. ರಾಮಸಾವ ಮಿ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಅೆಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕಾಮಿ್ಕ ಸಂಘಟ್ನೆ (ಐ.ಎಲ್.ಒ) -ಹೆಚ್. ಎನ್. ನ್ಯಗಮೀಹ್ನದ್ಯರ್   

2. ನ್ಯರ್ಗಜು್ನ ಉಷ್ಣ  ವಿದುಾ ತ್ ಸಾಾ ವರ ವಿರೀಧಿ ಚಳುವಳಿ -ಡಾ. ಮೀಹ್ನ್ ಕೃಷ್ಣ  ರೈ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ :-ಗಿರಣಿ ವಿಸಾತ ರ ನೀಡಮಮ  -ಶಿಶುನ್ಯಳ ಶ್ರಿೀಫ 

 

ಘಟಕ -2. ಚರಿತೆರ  ರಚನೆ 

 1. ಸಾವ ತಂತರ ವಿೀರ -ಶಾೆಂತರಸ                                      

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ನ್ಯವೂ ಚರಿತೆರ  ಕಟ್ಿ ದೆವು -ಊಮಿ್ಳ ಪವಾರ್ಸ, ಮಿೀನ್ಯಕೆ್ರ  ಮೂನ್ಸ, ಅನು: ದು. ಸರಸವ ತಿ 

 2. ಕನ್ಯ್ಟ್ಕ ಚರಿತೆರ ಯ ಬರವಣಿಗ್ಗ -ಎರ್. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ 

ಪೂರಕಪಠ್ಾ : ಕೈಫಿಯತುತ ಗಳು -ಎಚ್. ಎರ್. ಗೀಪಾಲರಾವ 

 

 ಘಟಕ 3. ಅಹಿಿಂಸೆ  

1. ರ್ಗೆಂಧಿೀಜಿ ಮತುತ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ನಯರು: ಅಹಿೆಂಸೆಯ ಪಾಠ್ - ಡಾ. ಚ್ಛದ್ಯನಂದ್ ಮೂತಿ್ 

    ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  -ಹಿೆಂಸೆ ಅಹಿೆಂಸೆಯ ನಡುವೆ -ಎಲ್ಸ. ಹ್ನುಮಂತಯಾ  

2. ನೀವಿಲಿದ್ ನಡಿಗ್ಗ -ದಡಡ  ರಂಗೇಗೌಡ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  -ಪಾಪದ್ ಫಲ -ಜನ್ಯಧ್್ನ ಭಟ್್  

 

 ಘಟಕ 4. ಸಂಕ್ೋಣ್ 

1. ಕನಾ ಡಿಗರ ಮುಖಮಂಡನ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ ಕಲ್ಲ -ಡಾ. ಜೊಾ ೀತಿ ಾ  ಕಾಮತ್ 

ಪೂರಕಪಠ್ಾ  -ಅಲಂಕಾರ ಕ್ಕರಿತ ವಚನಗಳು -ವಿವಿಧ್ ವಚನಕಾರರು 

2. ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಪೂವ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನಾ ಡ -ಡಾ. ಪಿ. ಮಹಾರ್ದವಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ -ಸಂಪಾದ್ಕರು 
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೭. ಆತ್ರಥ್ಾ  ನಿವ್ಗಹಣ ಕನ್ನ ಡ ೩-೪: ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ   
ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೇಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ವಸುೆಂಧ್ರ ಆರ್.,  ವರಲಕೆ್ರ ಮ  ಎರ್., ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕೆ.ಪಿ., ಡಾ.ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ 
ಎೆಂ.ಆರ್. 

ಆತಿಥ್ಯ  ನವ್ಹಣಾ ಕನ್ಾ ಡ ೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ 1 ಕಾಯಕ  

ಭಾರತಿೀಯ ಪರಂಪರೆ ಕಾಯಕ ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ಕವಲ ಅನಾ  ಸಂಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುವ ವೃತಿತ ಯಲಿ . ಅದು 

ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಕ ಅಥ್ವನುಾ  ಪಡೆದುಕಳುಳ ತತ ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇೆಂದಿನ ಜಾಗತಿೀಕರಣ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಯಕ 

ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ಕವಲ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಕ ಅಥ್ವನುಾ  ಕಳೆದುಕೆಂಡು ವೃತಿತ  ಎೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸುವ ಸಿಾ ತಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಈ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಮತುತ  ಪಾಶಿಾ ತಾ ರ ಬದುಕ್ರನ ಚ್ಛೆಂತನೆಗಳ ಸಂಘಷ್್ದ್ಲಿ್ಲ  'ಕಾಯಕ'ದ್ಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿರುವವರ ಬದುಕ್ರನ ಸವಾಲುಗಳ ಪರಿಚಯವನುಾ  ಮಾಡಿಕಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ನಮಮ  ಉದೆದ ೀಶಿತ 

ಫಲ್ಲತವಾಗಿದೆ. 

 ಘಟಕ ೨ ನೋರು  

ಇದು ಜಿೀವಕೀಟಿಗ್ಗ ಜಿೀವಾಧ್ಯರವಾಗಿರುವುದು. ಇೆಂದು ನೀರು ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ವಾಾ ಪಾರಿೀಕರಣ ಆಗುತಿತ ದೆ. 

ಪಾರಂಪರಿಕ ನೆಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ನಮ ಲಗಳು ಇೆಂದು ಮರೆಯಾಗುತಿತ ವೆ. ಆಧುನಕತೆಯಲಿ್ಲ  ನೀರು 

ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಅಸಿತ ತವ ವನುಾ  ಕಳೆದುಕೆಂಡು ಕವಲ ಉಪಯೊೀಗಿ ದೃಷ್್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣುವ ಬಗ್ಗ ರೂಪಿತಗೆಂಡಿದೆ. 

ನೀರಿರ್ಗಗಿ ಯುದ್ದ ಗಳೇ ನಡೆದಿವೆ, ನಡೆಯಲ್ಲವೆ. ಪಾರ ಕೃತಿಕ ಸಂಪತತ ದ್ ನೀರನುಾ  ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸಿತ ಯಂತೆ ನೀಡುವ 

ಜೊತೆಗ್ಗ ಅದೆಂದು ನಮಮ  ಗಡಿಯ ಒಳಗಿನ ನಮಮ  ಆಸಿತ  ಎೆಂದು ರಾಜಾ ಗಳು ಭಾವಿಸುವ ಸಿಾ ತಿಯೂ ಇದೆ. ಹಂಚ್ಛ 

ಬದುಕಬೇಕಾದ್ ದೃಷ್್ಟ ಗಿೆಂತ ಇದು ನಮಮ ದು ಮಾತರ  ಎೆಂಬ ಲೀಭ ಹೆಚಿಾ ಗುತಿತ ದೆ. ಕಾವೇವಿ ವಿವಾದ್ವೆ 

ಇದ್ಕೆೆಂದು ಉದ್ಯಹ್ರಣೆ. ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ನಮಮ  ಸಾಹಿತಾ  ಇದ್ಕೆೆಲಿ  ಹೇಗ್ಗ ಸಪ ೆಂದಿಸಿದೆ. ನಮಮ  ಕನಾ ಡ 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಎೆಂತೆಲಿ  ಸಂಕಥನ ಸೃಷ್್ಟಯಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  ನಮಮ  ಮಕೆಳಿಗ್ಗ ನ್ಯವು 

ಪರಿಚಯಿಸಿಕಡುವ ಅಗತಾ ವಿದೆ. ಈ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲನ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ ೩ ಮಹಿಳ್ವ  

ಮಹಿಳೆ ಬದುಕ್ರನ ಸವ ರೂಪವನುಾ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಆಧುನಕತೆ ಮತುತ  ಜಾಗತಿೀಕರಣದಿೆಂದ್ಯಗಿ ಶೀಷ್ಣೆ 

ಗಳುಳ ತಿತ ರುವ ಸಿಾ ತಿಯನುಾ  ಮಕೆಳಿಗ್ಗ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಲ್ಲೆಂಗ ಸಮಾನತೆರ್ಗಗಿ 

ಹ್ಕೆತತ ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ ಮತುತ  ದುಡಿಯಬೇಕಾದ್ ಅಗತಾ ವನುಾ  ತಿಳಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಲ್ಲೆಂಗತರತಮಾ  ಹೊೀಗಲ್ಡಿಸುವುದು ನಮೆಮ ಲಿರ ಕತ್ವಾ . ಸಮಾಜದ್ ಅಧ್್ ಭಾಗ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರನುಾ  

ಸಮಾಜದ್ ಎಲಿ  ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ ಪಾಲೆಳುಳ ವಂತೆ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಕತ್ವಾ  ಇದೆ ಎೆಂದು 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ-೩.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   



 
 
 

43 
 
 

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿ.ಎಚ್.ಎಮ್್. ೩ನೆ ಸೆಮ್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ ೩.೧ ಕಾಯಕ  

1. ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷದ್ವನ  ಮಗ ಐಎಎರ್  ಮಾಡಿದ್! -?     

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  - ಸಾಲ್ಲಯ ನೀಡಿದಿರಾ -ಶಿಶುನ್ಯಳ ಶ್ರಿೀಫ 

2 ನೇಕಾರರಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬದ್ ಪಾತರ  -ಮಿೀನ್ಯಕೆ್ರ  ಕೆ.       

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  - ತರುಣಿಯ ಪತರ ಕೆೆ  ಸಪ ೆಂದ್ನೆ -ಮ.ಸು. ಮನ್ಯಾ ರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ 

 

ಘಟಕ ೩.೨ ನೋರು 

1 ಪಠ್ಾ : ನಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನೀರು ಬಂತು -ಕೆ ಸದ್ಯಶಿವ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಒಡುಡ  -ನ್ಯ. ಡಿಸೀಜ 

2 ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬೇಕ್ಕ ಆತಮ ಹುತಿ ಬೇಡ -ಸಿದ್ಧ ನಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ 

ಪೂರಕ:  ಮಳೆ ನೀರು ಕಯಿು  -ಕೃಷ್ಟ ವಿವಿ ಲೇಖನ 

 

ಘಟಕ-೩.೩ ಮಹಿಳ್ವ 

1. ಜಾಗತಿೀಕರಣದ್ ಜಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಇೆಂದಿನ ಮಹಿಳೆ -ಡಾ. ಇೆಂದಿರಾ      

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಆಕಾಶ್ದ್ ನೀಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಚಂದ್ರ  ತರೆ ತೊಟ್ಿ ಲಲಿ್ಲ  -ಜಿಎರ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪಪ                                                  

2. ಮಸೂದೆ ಅಗತಾ  ಅನವಾಯ್ -ಡಾ. ಎನ್. ರ್ಗಯಿತಿರ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಸಿತ ರೀತವ ದ್ ನೆಲ್ಲ-ಬಲ್ಲ -ನ್ಯಗರೇಖ್ಯ ರ್ಗೆಂವಕರ 

 

ಘಟಕ ೩.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್  

1.ಹ್ನಮೂನ್ ರೂಮ, ಬೇರೆಯಾಗದೆ ಮಂಚ -ಸತಾ ಮೂತಿ್ ಆನಂದೂರು 

ಪೂರಕ : ಬಜಿಯ ಬಹುರೂಪಗಳು -ನಹ್ ಕಟ್ಗೇರಿ 

ಪಠ್ಾ  2 ಭಾಷ್ಣ ಒೆಂದು ಸಂವಹ್ನ ಕಲ್ಲ -ಹೆಚ್. ಗೀಪಾಲ್ ಭಟ 

ಪೂರಕ:  ಕೌಶ್ಲಗಳು -ಡಾ. ಸಿ.  ಅರ್. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ 
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ಆತಿಥ್ಯ  ನವ್ಹಣಾ ಕನ್ಾ ಡ ೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ ೪.೧ ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತವ  
ನ್ಯಲೆನೇ ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ ವನುಾ  ಕ್ಕರಿತಂತೆ, ಜನ ನ್ಯಯಕರು ಅವರ ಆಡಳಿತದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ್ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವತ್ನೆಗಳು, ಮತುತ  ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ ದ್ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವ ಸಾವ ತಂತರ ಾ -ಸಮಾನತೆ ಪರಿಚಯ 

ಕಡಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದ್ದ್ ಚ್ಛೆಂತನೆ, ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪರಿಚಯದೆಂದಿಗ್ಗ, 

ಜಾಗತಿೀಕರಣವು ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ ದ್ ಅಧಿಕಾರವನುಾ  ದುಬ್ಲಗಳಿಸುತಿತ ರುವುದ್ರ ಸೂಕ್ಷಮ ತೆಯನುಾ  ಕೂಡ ಇಲಿ್ಲ  

ಪರ ಸಾತ ಪಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ ೪.೨ ಕ್ರ ೋಡೆಗಳು  

ಅವಿರತವಾದ್ ದುಡಿಮೆಯಿೆಂದ್ ಬಳಲ್ಲದ್ ಮಾನವನಗ್ಗ ಕ್ರರ ೀಡೆಗಳು ವಿಶೇಷ್ ಚ್ಛಕ್ರತಿ ತಮ ಕ ಉಲಿ್ಸವನುಾ  

ನೀಡಬಲಿವು. ಕ್ರರ ೀಡೆಗಳು ಇೆಂದು ಮನರಂಜನ್ಯ ಮಾದ್ಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಪಾರದ್ ಸಾಧ್ನಗಳಗಿ ಕೂಡ 

ಮಾಪ್ಟ್ಿ ವೆ. ಇೆಂತಹ್ ವಾಾ ಪಾರದ್ ಭರಾಟೆಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಲವಾರು ರ್ಗರ ಮಿೀಣ ಕ್ರರ ೀಡೆಗಳನುಾ  ನ್ಯವು 

ಕಳೆದುಕಳುಳ ತಿತ ದೆದ ೀವೆ. ಅೆಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ, ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕ್ರರ ೀಡೆಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ನಮಮ  ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ರ್ಗರ ಮಿೀಣ 

ಕ್ರರ ೀಡೆಗಳನ್ನಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡುವ ಅಗತಾ ವಿದೆ. ಜೊತೆಗ್ಗ ಕ್ರರ ೀಡೆಗಳು ಬದುಕ್ರನ 

ಸಂತೊೀಷ್ದ್ ಸೆಲ್ಲ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಅವುಗಳ ಹಿೆಂದು ಮುೆಂದ್ನುಾ  ತಿಳಿಸಲು ಇಲಿ್ಲ  ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ ೪.೩ ದೃಶ್ಯ  ಮಾಧಯ ಮ  
ದೃಶ್ಾ  ಮಾಧ್ಾ ಮ ಡಬಿಾ ೆಂಗ ವಾ ವಸೆಾ  ಹಾಗೂ ಆಧುನಕತೆಯ ಕಡುಗ್ಗಯಾದ್ ದೂರದ್ಶ್್ನದ್ ಪರ ಸಾರದ್ಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ಧ್ಯರಾವಾಹಿಗಳು ಕವಲ ಮಾಧ್ಾ ಮ ಮಾತರ ವಾಗದೆ ಮಧ್ಾ ಮ ವಗ್ದ್ವರ ಬದುಕ್ರನಲಿ್ಲ  

ಮನೀರಂಜನೆಯ ಸಾದ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಪರ ಭಾವದ್ಲಿ್ಲ  ಬದುಕ್ಕ ರೂಪುಗಳುಳ ತಿತ ದೆ. ಮನೀರಂಜನೆಯಾದ್ 

ನ್ಯಟ್ಕಗಳ ಪರಿಚಯವನುಾ  ನೀನ್ಯಸಂ ಸಂಸೆಾ ಯ ಪರಿಚಯದ್ ಮೂಲಕ ಇಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿಕಡಲು 

ಯತಿಾ ಸಲ್ಗಿದೆ. ಇದು ಕವಲ ಕಲ್ಲಯಾಗದೆ, ಉದ್ಾ ಮವಾಗಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿದೆ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ 

ಇಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಿದೆ. 

  ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿ.ಎಚ್.ಎಮ್್. ೪ನೆ ಸೆಮ್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ ೪.೧. ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತವ  

 1. ಕನ್ಯ್ಟ್ಕ ಅರಸು : ದ್ಲ್ಲತರ ದ್ನ -ಹಾ ಮಾ ನ್ಯಯಕ 

    ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಲೀಹಿಯಾ ಸಮಾಜವಾದ್: ಮುೆಂರ್ದನು -ಡಿ ಎರ್ ನ್ಯಗಭೂಷ್ಣ 

2. ಕಾಡು ತೊರೆಯ ಜಾಡು  ರೈತ ಚಳವಳಿ -ಕಡಿದ್ಯಳು ಶಾಮಣಣ  

     ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  -ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಮತುತ  ಜಾಾ ನ -ಡಾ. ಎಚ್. ಡಿ. ಪರ ಶಾೆಂತ್ಸ  

 

ಘಟಕ ೪.೨. ಕ್ರ ೋಡೆಗಳು 

1. ಕ್ರರ ಕೆಟ- ಕಲಪ ನೆ ವಿಕಾಸ -ಶಿವಾನಂದ್ ಜೊೀಗಿ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ರ್ಗರ ಮಿೀಣ ಕ್ರರ ೀಡೆಗಳು  -ಕನಾ ಡ ನ್ನಾ ರ್ಸ.ಕಾಮ    

2. ಲಗೀರಿ ಎೆಂಬ ಲವಿಿ  ಗೇಮ -ಕೆ. ವಿ . ಪರಮೇಶ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಕ್ರರ ೀಡಾ ಕೆೆ ೀತರ ಕೆೆ  ನವಚೈತನಾ  ತುೆಂಬಿದ್ ಕಾಮನೆವ ಲ್ತ  ಕೂಟ್ದ್ ಸಾಧ್ನೆ -ಪರ ಜಾವಾಣಿ 

ಸಂಪಾದ್ಕ್ರೀಯ  

 

ಘಟಕ ೪.೩. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧಯ ಮ 

1. ಧ್ಯರವಾಹಿಗಳು  -ಡಾ. ಜಿ ಪರ ಶಾೆಂತ್ ನ್ಯಯಕ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ -ಕನಾ ಡಕೆೆ  ಬೇಕ್ಕ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ನವೀದ್ಯ -ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ನಂಗಲ್ಲ 

 2. ನೀನ್ಯಸಂ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯ ಸೆಲ್ಲ -ಕೆ. ವಿ .ಸುಬಾ ಣಣ  

   ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಹ್ಯವದ್ನ -ಗಿರಿೀಶ ಕಾನ್ಯ್ಡ್ 

 

ಘಟಕ ೪.೪. ಸಂಕ್ೋಣ್  

1. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಮನೀವಿಜಾಾ ನ -ಕೆ.ಸಿ .ರಘು          

 ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿರ ಯ ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಮತುತ  ಆಧುನಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ -ಸೆಾ ೀಹ್ ನರಹ್ಳಿಳ . ಅನು: ಅಶಿವ ನ 

2. ಆಹಾರಗಳು ಮತುತ  ಕಾಯಿಲ್ಲಗಳು -ಡಾ. ಎ. ಎನ್. ನ್ಯಗರಾಜ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ನೆಂಬರಸದ್ ಗಜೆು -ಸಾಯಿಲಕೆ್ರ ಮ  
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೮. ಗಗನ್ಯಾನ್ ನವ್ಹಣಾ ಕನ್ಾ ಡ ೩-೪: ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಏವಿಯೇಷನ ಮಾಾ ನೇಜ ಮಂಟ್ 
ಪದವಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  : 
ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ. ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೇಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಡ್ಡ. ಕೆ.ಎ. ಮಹೇಶಿ್ ರಯಯ , ಡಾ.ಸಶಿವಕ್ಕಮಾರ್ಸಜಿ.ಎನ್.,ಸರ್ದವರಾಜೇಗೌಡ.ಸಎೆಂ.ಸಎಚ್ಸ.,ಸ

ಪುಷ್್ .ಸಎೆಂ.ಸ 

ಗಗನ್ಯಾನ್ ನಿವ್ಗಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ ೩ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 

 

ಘಟಕ ೧ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ : 

ಭಾರತ ವಿವಿಧ್ ಜ್ಞತಿ, ಧ್ಮ್ಗಳ ನೆಲೆವಿೋಡು. ಈ ದೇಶ್ದ ಪರ ತಿಯಾಂದು ಸಮುದ್ಯಯದ ಜ್ನ್ರು ಒಾಂದಾಂದು 

ಬಗೆಯ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ನ್ಡೆ-ನುಡಿ ಸಂಪರ ದ್ಯಯ, ಸಂಸೆ ೃತಿಗಳನುನ  ರೂಢಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.ಈ ಅಾಂಶ್ಗಳ 

ಮೂಲಕ್ ಮನುಷಯ ರು ಹಲವು  ಚೌಕ್ಟ್್ಟ ಗಳನುನ  ನಿಮಿ್ಸಿಕಾಂಡು ಜಿೋವ್ನ್ ಸಾಗಿಸ್ತತ್ಕತ  ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವ್ರು 

ರೂಢಿಸಿಕಾಂಡಿ ರುವ್ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳು ಪರ ಸ್ತತ ತ ವಾತ್ಕವ್ರಣಕೆೆ  ಅನ್ಗತಯ , ಅಪರ ಯೋಜ್ಕ್ವಾಗಿದಧ ರೂ 

ಸಾಕ್ಷ್್ಣ  ಪದಧ ತಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದುದ  ಶುದಧ  ಮತ್ತತ  ರ್ಶರ ೋಷಾ  ವ್ಯ ಕ್ರತ ಗಳನ್ಯನ ಗಿ ರೂಪಸಿವೆ. ಅಲಿದೆ 

ಇವುಗಳ ಪರಿಪ್ರಲನೆಯಿಾಂದ ಮನ್ಸ್ಿ ಗೆ ಸ್ತಖ್, ಶ್ಚಾಂತಿ, ನೆಮಮ ದಿಯನುನ  ನಿೋಡುತಿತ ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯವು 

ಆಚರಿಸ್ತತಿತ ರುವ್ ಆಚರಣೆಗಳಲಿಿನ್ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನುನ  ತಿದಿದ ಕಾಂಡು ಇಾಂದಿನ್ ಸಂದಭ್ಕೆೆ  

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಜಿೋವ್ನ್ವ್ನುನ  ಉನ್ನ ತಿಕ್ರಿಸಿಕಳು ಲು ಆಚಾರ 

ವಿಚಾರಗಳು ಉನ್ನ ತ ಜಿೋವ್ನ್ ಮೌಲಯ ಗಳಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಯ ಥ್ಗಳಿಗೆ ಉತತ ಮ ಮೌಲಯ ಗಳನುನ  ಪರಿಚಯಿಸಿ ಆ 

ಮೂಲಕ್ ಸತಪ ರಜ್ಞಗಳನ್ಯನ ಗಿ ರೂಪಸ್ತವುದು ಈ ಘಟಕ್ದ ಉದೆದ ೋಶ್. 

 

ಘಟಕ ೨ ಸ್ವ ಿಂತಿಕೆ.  

ಮನುಷ್ಾ  ಯಾವಾಗ ವಸುತ  ಸಿಾ ತಿಯನುಾ  ಇದ್ದ ದ್ನಾ  ಇದ್ದ ಹಾಗ್ಗ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತತ ನೀ ಅರ್ದ ಸವ ೆಂತಿಕೆ, ಈ ಅೆಂಶ್ವು 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅದ್ನಾ  ನ್ಯವು ಬಿಟ್್ಟ  ಬದುಕ್ರದ್ಯಗ ನಮಗ್ಗ ಅರಿವಿಲಿದಂತೆ ಬದುಕ್ಕ 

ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗುತತ ದೆ ಹ್ಲವಾರು ಬಾರಿ ನ್ಯವು ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಇಲಿದ್ ವಾ ಕ್ರತ ತವ ವನಾ  ವೈಭವಿೀಕರಿಸಲು 

ಪರ ಯತಿಾ ಸಿದ್ಯಗ ಆ ಅವಧಿಗ್ಗ ನ್ಯವು ಶ್ನರ ೀಷ್ಠ ತೆಯನುಾ  ಮೆರೆಯಲು ಯಶ್ಸಿವ ಯಾದ್ರೂ, ಮುೆಂದೆ ಸುಳುಳ ಗಳ 

ಸರಮಾಲ್ಲಗಳನುಾ  ಧ್ರಿಸಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ನ್ಯವು ನಮಮ ವರನುಾ  ನಮಮ ತನವನುಾ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಾಗ 

ಮಾತರ  ಸಹ್ಜ ಜಿೀವನ ಸಾಧ್ಾ  ಆದ್ದ ರಿೆಂದ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನುಾ  ಖಂಡಿಸಬೇಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಮತಚಾರಗಳಿೆಂದ್ಲ್ಕ 

ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತತ ದೆ ಹಾಗೂ ತಮಮ ವರನಾ  ತನಾ ತನವನುಾ  ಕಾಪಾಡಿಕೆಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತತ ದೆ 

ಒಬಾ ರನಾ ಬಾ ರು ಮುಟ್್ ದಿರುವುದು ನೀಡದಿರುವುದು, ನ್ಯಮ ಹಾಕ್ರಕಳುಳ ವುದು ವಿಭೂತಿ 

ಹ್ಚಿ್ಛಕಳುಳ ವುದು ಶಿಲುಬ ದ್ರಿಸಿ ಕಳುಳ ವುದು   ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಿೀಗ್ಗ ನ್ನರಾರು ಆಚಾರ 

ವಾ ವಹಾರಗಳು ಸಮಸ್ಿಯೇ ನಮಮ  ಮತದ್ ಉರುಳಗಿದೆ, ಈ ನಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ  ಹಿತ ದೃಷ್್ಟ ಯಿೆಂದ್ 

ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳನಾ  ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅರಿವಿನ ಲೇಖನಗಳನಾ  ಮತುತ  ಸಾವ ಥ್ ರಹಿತ ಜಿೀವನದ್ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವನುಾ  ಈ ಸವ ೆಂತಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿರ್ಗಗಿಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ತರಲ್ಗಿದೆ 

 

ಘಟಕ ೩ ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ 

ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯನುಾ  ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಕ್ರರಿಯರು ಕಡೆಗಣಿಸುತತ ರೆ. ಇೆಂದಿನ ನಮಮ  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಮಸೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಮುಖಾ ವಾದ್ ಸಮಸೆಾ  ಹಿರಿಯರ ಕ್ಕರಿತ ಅಸಡೆಡ  ಮತುತ  ಹಿರಿಯರನುಾ  ಕಾಡುವ ಒೆಂಟಿತನ. 

ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಯುವ ಜನತೆಗ್ಗ ಅರಿವನುಾ  ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಘಟ್ಕದ್ ಉದೆದ ೀಶ್. ಕೆಲವೀೆಂದು ಪಠ್ಾ  ತುಣುಕ್ಕಗಳ 

ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆರ್ಗರಿಕೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಕಾಳಜಿ ಮತುತ  ಕ್ರರ ಯಾಶಿೀಲತೆ 

ಮೂಡಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ನರಿೀಕೆ್ರತ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತ ಆಗಿದೆ. 
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ಘಟಕ ೪ ಸಂಕ್ೋಣ್. 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಬಿಎ ಎ.ಎಮ್. ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ- ೩.೧. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ 

೧. ಪಠ್ಾ  : ಅಮಮ  ಆಚಾರ, ನ್ಯನು -ಕೆ.ಎರ್. ನಸಿಾರ್ ಅಹ್ಮದ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಕನಾ ಡ ಮೌಲ್ಲವ  -ಗರೂರು ರಾಮಸಾವ ಮಿ ಅಯಾ ೆಂರ್ಗರ್ 

೨. ಪಠ್ಾ  : ಮೂರು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು -ಸದ್ಯಶಿವಯೊೀಗಿ   

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಬರಿದ್ಯಗುತಿತ ರುವ ನನಾ  ಪಿರ ೀತಿಯ ಕಡಲು - ಎಚ್. ನ್ಯಗವೇಣಿ 

 

ಘಟಕ- ೩.೨. ಸ್ವ ಿಂತಿಕೆ 

೧. ಪಠ್ಾ  : ಜಿೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೊಸ ಜಿೀವ ಸೃಷ್್ಟ  -ನ್ಯಗೇಶ ಹೆಗಡೆ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಕಾಲವಾವನ ಕ್ರೀಳು ಮಾಡದು -ಕನಕದ್ಯಸ 

೨. ಪಠ್ಾ  : ಆತಮ ಶಿರ ೀರ್ಗಗಿ ನರಂಕ್ಕಶ್ಮತಿಗಳಗಿ -ಕ್ಕವೆೆಂಪು 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ತಂಗಿ ಹುಟ್ಿ ದ್ಳು -ಸವಿತ ನ್ಯಗಭೂಷ್ಣ 

 

ಘಟಕ-೩.೩. ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ 

೧. ಪಠ್ಾ  : ಊರೂರುಗಳಿೀಗ ವೃದ್ಯಧ ಶ್ರ ಮಗಳು -ವಿನಯಾ ಒಕೆ್ಕ ೆಂದ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ ಆರೀಗಾ  ಸೇವೆ -ಹುಸೇನಸಾಬ ವಣಗೇರಿ, ರೇಣುಕಾ ಈ ಆಸಗಿ  

೨. ಪಠ್ಾ  : ಹೆತತ ವರ ಹೆಗಲ್ಗಿ -ಡಾ. ಕೆ. ಜಗದಿೀಶಸ ಪೈ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಅನಥಾಶ್ರ ಮ ವೃದ್ಯಧ ಶ್ರ ಮಗಳು ಒೆಂದ್ಯದ್ರೆ? -ಎರ್. ಟಿ. ಭಾಗಾ ಲಕೆ್ರ ಮ  

 

ಘಟಕ-೩.೪. ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೧. ಪಠ್ಾ  : ಅೆಂತರಿೀಕ್ಷದ್ಲಿ್ಕ  ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸ್ಾ ರೆಂಗಸ -ಗುರುರಾಜ ಎರ್. 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಭಾರತಿೀಯ ಯುವಕನ ಶೌಯ್ -ಡಾ. ವಿ. ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  

೨. ಪಠ್ಾ  : ಪೇಪರ್ ಹಂಚ್ಚತಿತ ದ್ದ  ಬಾಲಕ ಭಾರತ ರತಾ ನ್ಯದ್ ಕತೆ -ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಆಲ್ಕರ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಬಾಹಾಾ ಕಾಶ್ದ್ಲಿ್ಕ  ತಾ ಜಾ  ವಿಲೇವಾರಿ -ಟಿ.ಜಿ. ಶಿರ ೀನಧಿ 
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ಗಗನ್ಯಾನ್ ನಿವ್ಗಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ ೪ನೆ ಸೆಮಿಸಟ ರ  ಉದ್ದ ೀಶಿತ ಕಲಿಕ್ಷ ಫಲಿತಗಳು 

 

ಘಟಕ ೧ ಆಹಾರ ಪದಧ ತಿ  

ಭಾರತ ತನಾ  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಮತುತ  ಸಂಪರ ದ್ಯಯ ತುೆಂಬಿದ್ ಒೆಂದು ರ್ದಶ್ ಭಾರತಿೀಯ ಆಹಾರ ಬಹುವಾಗಿ ಧ್ಯಮಿ್ಕ 

ಮತುತ  ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಗಳನುಾ  ಮತುತ  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳಿೆಂದ್ ಪರ ಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದು. ಭಾರತಿೀಯ ತಿನಸು 

ಭಾರತಕೆೆ  ಸಾ ಳಿೀಯ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ತಿನಸುಗಳ ವಿವಿಧ್ತೆಗಳನುಾ  ಒಳಗಳುಳ ತತ ದೆ. ಕಳೆದ್ ಅಧ್್ಶ್ತಮಾನದ್ಲಿ್ಲ  

ಭಾರತದ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿ ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಬದ್ಲ್ಗಿದೆ, ಜಾನಪದ್ ವಿದ್ಯವ ೆಂಸರಗಳು ರ್ದಶಿೀ ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿಯ 

ಸಂಗರ ಹ್ ಮತುತ  ಪುನಜಿೀ್ವನದ್ ಕ್ಕರಿತು ಪುಸತ ಕಗಳನುಾ  ಹೊರ ತರುತಿತ ದ್ಯದ ರೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಬದ್ಲ್ಗುತಿತ ರುವ 

ನಗರಗಳು ಅಷ್ೆ ೀ ವೇಗವಾಗಿ ನಮಮ  ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿಯನುಾ  ಬದ್ಲ್ಯಿಸಿವೆ, ಮಾನವನ  ಉಗಮವಾದ್ 

ದಿನದಿೆಂದ್ಲ್ಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿ ತನಾ ರ್ದ ಆದ್ ವಿಭಿನಾ  ಆಯಾಮಗಳನುಾ  ವಿಶಿಷ್್  ಸವ ರೂಪಗಳನಾ  ಪಡೆಯುತತ  

ಬಂದಿದೆ. ಮಾನವನ ಅಭುಾ ದ್ಯದ್ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣಲ್ಗುವ ಮನವ ೆಂತರಗಳನಾ  ಬದ್ಲ್ವಣೆಗಳನಾ  

ಪರಿವತ್ನೆಗಳನಾ  ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿಯಲಿ್ಕ  ಕಾಣಬಹುದು ಈ ನಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿಯ 

ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿಯುವುದು ಅತಾ ವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರಿೆಂದ್  ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿಯ ವಿಶೇಷ್ಗಳನಾ  ತಿಳಿಸುವುದ್ 

ಅತಾ ವಶ್ಾ ಕ ಈ ನಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ದ್ಕೆ್ರಣ ಕನ್ಯ್ಟ್ಕದ್ ಮತುತ  ಉತತ ರ ಕನ್ಯ್ಟ್ಕದ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಇರುವ 

ಪಾಠ್ಗಳನುಾ   ಇಲಿ್ಲ  ತರಲ್ಗಿದೆ 

 

ಘಟಕ-೨ ಸ್ನಮಾಜಕ ಮೌಲಯ ಗಳು 

ಮೌಲಯ  ಎನುನ ವ್ ಪದಕೆೆ  ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ, ಪರ ಮಾಣ, ಬೆಲೆ ಇತ್ಕಯ ದಿ ಪದಗಳನುನ  ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. 

ಮೌಲಯ  ಗಳಲಿಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆಥ್ಕ್, ರಾಜ್ಕ್ರೋಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಇತ್ಕಯ ದಿ ಪರ ಕಾರಗಳಿವೆ.ಇವುಗಳಲಿಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಮೌಲಯ ಗಳು ಪರ ಮುಖ್ ಪ್ರತರ  ವ್ಹಿಸ್ತತತ ವೆ. ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಪರ ಮುಖ್ ಭಾಗವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮೌಲಯ ಗಳು ಜ್ನ್ರು 

ತಮಮ  ದೈನಂದಿನ್ ಜಿೋವ್ನ್ವ್ನುನ  ನಿಣ್ಯಿಸಲು ಬಳಸ್ತವ್ ಮಾನ್ದಂಡಗಳಗಿದುಧ , ವ್ಯ ಕ್ರತ ಯ ವಿಕಾಸಕೆೆ , 

ಸಮಾಜ್ದ ಆರೋಗಯ ಕ್ರ ಬೆಳವ್ ಣಿಗೆಗೆ, ತನೂಮ ಲಕ್ ದೇಶ್ದ ಪರ ಗತಿಗೆ ಅವ್ಶ್ಯ ಕ್ವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಶ್ಕ್ರತ  

ಅಪ್ರರವಾಗಿದುಧ ,ಜ್ನ್ ಗೆಳೆಯರ,ಸಹಪ್ರಠಿಗಳ,  ಸಹೊೋದಯ ೋಗಿಗಳ,ಬಂದು-ಬಳಗ ಇತ್ಕಯ ಧಿ ವ್ಗ್ದವ್ರ ಜತೆ 

ಹೇಗೆ ವ್ತಿ್ಸಬೇಕು ಎಾಂಬ್ಲ್ದನುನ  ತಿಳಿಸಿಕಡುತತ ವೆ. ನ್ಯವು ಒಳೆು ಯ ಮನುಷಯ ರಾಗಿ ಏನ್ನ್ಯನ ದರೂ 

ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮೌಲಯ ಗಳ ಅರಿವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ .ಹಣ ಸಂಪ್ರದನೆ ಮಾಡಿ 

ಕೋಟ್ಟಯ ಧಿಪತಿಗಳಗಬಹುದು, ಉನ್ನ ತ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಾಂದಿರಬಹುದು .ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ ಮೌಲಯ ಗಳ 

ಅಭಾವ್, ಅವುಗಳ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆ ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಒಾಂದಲಿಾ  ಒಾಂದು ಸಂದಭ್ದಲಿಿ   ದುುಃಖ್ವ್ನುನ  ಅನುಭವಿಸ 

ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ಆಗ ಏನೆಲಿಾ  ಇದದ ರೂ ಜಿೋವ್ನ್ ಬೆಾಂಗಾಡ್ಡಗುತತ ದೆ. ಆದಧ ರಿಾಂದ ಮನುಷಯ ರಾದ ನ್ಮಗೆ  ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಮೌಲಯ ಗಳ ಅರಿವು ಅಗತಯ . 

 

ಘಟಕ-೩ ಗಾರ ಮ ನೈಮ್ಲಯ  

ನಮಮ ಲಿ್ಲನ ರ್ಗರ ಮಗಳು ಹಿೆಂದೆ ಸಮುದ್ಯಯ ನ್ಯಯಕತವ  ಇದುದ  ತಮಮ ದೆ ಕೃಷ್ಟ ಬದುಕ್ಕಗಳನುಾ  ರೂಢಿಸಿಕೆಂಡು, 

ನೈಮ್ಲಾ ತೆಯ ಹ್ಲವು ಉಪಕರ ಮಗಳನುಾ  ಜಾರಿಗ್ಗ ತಂದುಕೆಂಡು ಬದುಕ್ಕತಿತ ದ್ದ ವು. ಆದ್ರೆ ಇೆಂದು ಪಕ್ಷ 

ರಾಜಕಾರಣ ಮತುತ  ಸುೆಂಕಪದ್ಧ ತಿಯ ಜಾರಿಯಿೆಂದ್ ಎಲಿಕೆ್ಕ  ಸಕಾ್ರಗಳನೆಾ  ಎದುರು ನೀಡುವಂತಹ್ ಪರಿಸಿಾ ತಿ 

ನಮಾ್ಣವಾಗಿದೆ. ರ್ಗರ ಮಗಳಿೆಂದ್ ಯುವಕರು ನಗರಗಳಿಗ್ಗ ವಲಸೆ ಹೊೀಗುವುದ್ಕೆೆ  ರ್ಗರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಚಿ ತೆ, 

ನೈಮ್ಲಾ  ಇಲಿದಿರುವುದು ಕೂಡ ಒೆಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ತರತಮಾ ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಏಪ್ಟ್ಿ ವೆ. ಇವೆಲಿದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಅರಿವು ಮತುತ  ಕಾಯ್ಶಿೀಲತೆಯನುಾ  ಮೂಡಿಸುವುದು ಸದ್ರಿ ಘಟ್ಕದ್ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.  

 



 
 
 

49 
 
 

ಘಟಕ ೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

 

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಬಿಎ ಎ.ಎಮ್. ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ-೪.೧ ಆಹಾರ ಪದಧ ತಿ 

೧. ಪಠ್ಾ  : ರಟ್ಿ  ಮತುತ  ಕೀವಿ -ಸು.ರಂ. ಎಕೆ್ಕೆಂಡಿ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ರಟ್ಿ  ಸಂಕಥನ -ಮಂಜುನ್ಯಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಿ  

೨. ಪಠ್ಾ  : ಮಸರಿನ ಮಂಗಮಮ  -ಮಾಸಿತ  ವೆೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯಾ ೆಂರ್ಗರ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಅನಾ ದ್ ಬಟ್್ ಲು ಮತುತ  ನಣ -ಮಲಿ್ಲಕಾ ಘಂಟಿ 

 

ಘಟಕ-೪.೨ ಸ್ನಮಾಜಕ ಮೌಲಯ ಗಳು 

೧. ಪಠ್ಾ  : ಮಾನವಿೀಯ ಮೌಲಾ ಗಳು : ಸಹ್ಕಾರ ಮತುತ  ಆರೀಗಾ  -ಶಿರ ೀಮತಿ ಎನ್, ರುಕ್ರಮ ಣಿ ಬಾಯಿ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಯಾರೂ ಅರಿಯದ್ ವಿೀರ - ಕ್ಕವೆೆಂಪು 

೨. ಪಠ್ಾ  : ಮಾನವತವಾದ್ ಎದುರಿಸುತಿತ ರುವ ಬಿಕೆಟ್್ಟ ಗಳು -ಜಿ.ಎರ್.ಶಿವರುದ್ರ ಪಪ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಜಿೀವನ ಮೌಲಾ ಗಳು ಎೆಂದ್ರೇನು? -ಆಗುೆಂಬ ಎರ್. ನಟ್ರಾಜು 

 

ಘಟಕ-೪.೩ ಗಾರ ಮ ನೈಮ್ಲಯ  

೧. ಪಠ್ಾ  : ರ್ಗರ ಮಗಳ ದ್ತುತ  ಸಿವ ೀಕಾರ -ಎಚ್.ಎೆಂ. ಮರಳಸಿದ್ದ ಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಮಕೆಳ ರ್ಗರ ಮ ಸಭೆಗಳು : ಒೆಂದು ಸುೆಂದ್ರ ಕಲಪ ನೆ -ಎರ್. ಮಾಲತಿ ಸಾಗರ್. 

೨. ಪಠ್ಾ  : ರ್ಗರ ಮಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಪಾತರ  -ಡಾ. ಆರ್ಸ. ಶಿವಪಪ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ನೈಮ್ಲಾ  ಮತುತ  ಶುಚ್ಛತವ  ಶಿಕಣ ಣದ್ ಪಾರ ಮುಖಾ ತೆ -ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  

  

ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೧. ಪಠ್ಾ  : ವಿಮಾನ ಸದಿದ ನ ಬೃಹ್ನಾ ಳೆ -ಸುದಿೀೆಂದ್ರ  ಹಾಲದ ೀಡೆಡ ೀರಿ. 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  : ಗಗನಯಾನ ೨೦೨೨ -ವಿ.ಕ. ವರದಿ  

೨. ಪಠ್ಾ  :  ಬಾಹಾಾ ಕಾಶ್ದ್ಲಿ್ಕ  ಮದ್ಲ ಮೆಟ್ಿಲು ಚಂದ್ರ   -ಬಿ.ಎರ್.ಶೈಲಜಾ. 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ  :  ಮದ್ಲ ಐಎಎಫ ಮಹಿಳ ಪೈಟ್ರ್ ಪೈಲಟ: ಅವನ ಚತುವೇ್ದಿ -ಡೆಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ  

ಸಂದ್ಶ್್ನ ವರದಿ 
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೯. ದೃಶ್ಯ  ಮತ್ತು  ಲಲಿತಕಲ್ ಕನ್ಾ ಡ ಬಿ.ವಿ.ಎ/ಬಿಎಫ್್ಎ ಪದವಿ ಕನ್ಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  
ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ , ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಭಾಗಾ ವತಿ ಬಿ., ಶ್ಶಿಕಲ್ ಎನ್ಸ., ಸೂಯ್ಕ್ರೀತಿ್, ರವಿಕ್ಕಮಾರ ಪಿ.ಜಿ. 

 

ದೃಶ್ಯ  ಮತ್ತು  ಲಲಿತಕಲ್ ಕನ್ಾ ಡ ೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 
 

ಘಟಕ ೧ ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯತೆ  

ಘಟ್ಕದ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೀಯ ಪರ ಜ್ಾ ಯನುಾ  ರೂಪಿಸಿಕಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ರ್ದಶ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ಗ ಪೂರಕವಾದ್ 

ವಿವೇಚನೆಯನುಾ  ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ವ ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ ಪೂರಕವಾದ್ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ಪದ್ಾ ಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಯೊೀಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆಯನುಾ  ಅತಿಗ್ಗ ಒಯದ ರೆ ಆಗಬಹುದ್ಯದ್ ಅಪಾಯಗಳನುಾ  ಕೂಡ 

ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ನೆಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ್ ಕೂಡ ಈ ಘಟ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  

ಇರಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ 2. ಸ್ಮಾಜ್  

ಸಮಾಜ ಎೆಂಬ ಘಟ್ಕದ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದೆಂದಿಗ್ಗ ಸಾಗಲು ಬೇಕಾದ್ ಸಂವೇದ್ನ್ಯ ಶಿೀಲತೆ, ಸಂಘಷ್್ ರಹಿತ 

ಆಲೀಚನ್ಯ ಕರ ಮ ರೂಪಿಸಿಕಳಳ ಲು ಪೂರಕವಾದ್ ಕಥನಗಳು. ಸಮಾಜದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಾ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಅರಿವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆೆ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಯೊೀಚ್ಛಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ 

ಘಟ್ಕದ್ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ 3. ಸ್ತಯ - ನ್ಯಯ ಯ  

ಸತಾ  ಮತುತ  ನ್ಯಾ ಯಗಳು ಇೆಂದಿನ ಸತೊಾ ೀತತ ರ ಯುಗದ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆಗಿವೆ. ಹಾರ್ಗಗಿ ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಹಿರಿಯ ಚ್ಛೆಂತಕರ 

ಚ್ಛೆಂತನೆಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಬಗೆ್ಗ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಅರಿವು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಇಲಿ್ಲನ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  

ಯೊೀಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸತಾ  ಮಾಗ್ದ್ಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಬಗೆ್ಗ , ನ್ಯಾ ಯವನುಾ  ಸದ್ಯ ಪರ ತಿಪಾದಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ , ಸರಿಯಾದ್ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬಾಳುವ ಬಗೆ್ಗ  ತಿೀಕ್ಷಣ ವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಆಲೀಚ್ಛಸುವಂತೆ 

ಆಗಲ್ಲ ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ನಮಮ  ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೩.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 
ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿವಿಎ ಬಿಎಫ್್ ಎ ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ 1. ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯತೆ 

1.1. ಒೆಂರ್ದ ತಯಿಯ ಮಕೆಳು -ಬೇೆಂದೆರ  

ಪೂರಕ: ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆಯ ಸುತತ -ಬಂಜಗ್ಗರೆ ಜಯಪರ ಕಾಶ್ 

1.2 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆ -ಭಗತ್ಸ ಸಿೆಂಗ, ಅನು: ಡಾ. ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  

ಪೂರಕ: ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆ ಆಚರಣೆ -ವಿ.ಬಿ. ತರಕಶ್ವ ರ್ 

 

ಘಟಕ 2. ಸ್ಮಾಜ್  

2.1 ಗುಬಾ ಚಿ್ಛ ಯ ಗೂಡು -ಪಿ. ಲಂಕಶ  

ಪೂರಕ: ಕೀಳಿ -ಶಿಶುನ್ಯಳ ಶ್ರಿೀಫ  

2.2. ಮುಖ್ಯಮುಖಿ -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ  

ಪೂರಕ: ಪಾರ ಥ್ನೆ, ಪೂಜ್ ಮತುತ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಾ ಣ -ಎಚ್. ನರಸಿೆಂಹ್ಯಾ  

 

ಘಟಕ 3. ಸ್ತಯ -ನ್ಯಯ ಯ  

3.1 ದುಿಃಖ ಪರ ಸಂಗ -ಮಹಾತಮ  ರ್ಗೆಂಧಿ 

ಪೂರಕ: ರ್ಗೆಂಧಿೀ ಕಣಿಣ ನ ನೀಟ್ -ರಾಜೇಗೌಡ ಹೊಸಹ್ಳಿಳ    

3.2  ಹೊಳಲ್ಕರಿನ ಹಾಸ್ೆಲ್ ಹುಡುಗರು -ಶಂಕರ್ ಸಿಹಿಮಗ್ಗ 

ಪೂರಕ: ಸತಾ  ಮತುತ  ನ್ಯಾ ಯ -ಗಿರಿೀಶ್ ತಳಿೀಕಟ್ೆ    

 

ಘಟಕ 4.  ಸಂಕ್ೋಣ್ 

4. 1 ಲ್ಲಯೊೀನ್ಯಡ್ ಡಾ ವಿೆಂಚ್ಛಯ ಚ್ಛತರ ವಿಮಶ್ನ್ -ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಾದ್ಯಮಿ 

ಪೂರಕ: ಖ್ಯಾ ತ ವಾ ೆಂಗಾ ಚ್ಛತರ ಕಾರ ಆರ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷಮ ಣ -ಎಚ್. ಎ. ಪಾಟಿೀಲ್ 

4. 2  ಅಜಂತ: ಈ ಚ್ಛತರ ಪಟ್ಗಳಿನ್ನಾ  ಹಾಡುತಿತ ವೆ -ಡಾ. ಹೆಚ್. ಎರ್. ಅನುಪಮ 

ಪೂರಕ: ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪ ಚಾಯ್ರು -ಕೆಂಡೂರು ವಿೀರರಾಘವಾಚಾಯು್ಲು 
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ದೃಶ್ಯ  ಮತ್ತು  ಲಲಿತಕಲ್ ಕನ್ಾ ಡ ೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ ೧ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ  

ಈ ಘಟ್ಕದ್ ಮೂಲಕ ಎಲಿ  ರಿೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಗಳ ಆಚೆಗಿನ ಮನುಷ್ಾ  ಸಂವೇದ್ನೆಗಳನುಾ  

ಒಳಗಳಳ ಲು ಯೊೀಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಾ ನಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗಳಳ ಬೇಕಾದ್ ಮಾನವಿೀಯ ಮೌಲಾ ಗಳು, ಮಾನವಿೀಯ 

ಆಲೀಚನೆ ಮತುತ  ನಡಾವಳಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಇಲಿ್ಲ  ಒತುತ  ಕಡಲು ನಧ್್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಮಾನವಿೀಯವಾಗಿ 

ಬದ್ಕ್ಕವುದ್ನುಾ  ಕಲ್ಲಯುವುದ್ಕೆೆ  ಪೂರಕವಾದ್ ಕಥನಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಿದೆ. ಮಾನವಿೀಯತೆ 

ಎಲಿರೂ ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒೆಂದು ಮೌಲಾ . ಈ ಹಿನೆಾ ಲಯಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಕಾಯ್ಶಿೀಲರಾಗಲ್ಲ 

ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ಈ ಘಟ್ಕದ್ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ ೨ ವಾಯ ಪಾರ ನೈತಿಕತೆ 

ವಾಾ ಪಾರ - ನೈತಿಕತೆ ಎೆಂಬ ಘಟ್ಕದ್ ಮೂಲಕ ನೈತಿಕತ ಮೌಲಾ ಗಳು ಬದುಕ್ರನ ಪರ ತಿಘಟ್್ ದ್ಲಿ್ಕ  

ಪರ ಮುಖವಾಗುವ ಅೆಂಶ್ಕೆೆ  ಪೂರಕವಾದ್ ಬರಹ್ಗಳು ಇಲಿ್ಲರುವಂತೆ ನೀಡಿಕಕಳಳ ಲ್ಗಿದೆ. ವಾಾ ಪಾರ 

ಮಾಡುವಾಗ ನೈತಿಕತೆ ಅತಾ ೆಂತ ಮುಖಾ ವಾದುದು. ನೈತಿಕತೆ ಇಲಿದ್ ವಾಾ ಪಾರ ಇತರರ ಶೀಷ್ಣೆಗ್ಗ 

ಕಾರಣವಾಗುತತ ದೆ. ದುಡಿಮೆ ಎನುಾ ವುದು ನಮಮ  ಅನಾ ವನುಾ  ನ್ಯವು ಪಡೆಯಲು ನಡೆಸುವ ಕಾಯಕವೆ ವಿನಃ 

ಅದು ಇತರರ ಶೀಷ್ಣೆಯ ಸಾಧ್ನ ಅಲಿ . ಆ ಕಡೆಗ್ಗ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಅರಿವನುಾ  ಬಳೆಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ನರಿೀಕೆ್ರತ 

ಫಲ್ಲತ ಆಗಿದೆ. 

ಘಟಕ ೩ ದ್ಯಿಂಪತಯ   

ದ್ಯೆಂಪತಾ  ಎೆಂಬ ಘಟ್ಕದ್ ಮೂಲಕ ಆರೀಗಾ ಕರವಾದ್ ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬಕೆೆ  ಬೇಕಾದ್ ಪ್ರ ೀಮ, ನಸಾವ ಥ್ 

ಹೊೆಂದ್ಯಣಿಕೆಯ ಪರ ಜ್ಾ ಯನುಾ  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು ಪೂರಕವಾದ್ ಕಥನಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉರ್ದಶಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲನ ದ್ಯೆಂಪತಾ ದ್ ನೆಲ್ಲಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಮಮ ದೆ ಆದ್ ಜಿಜಾಾ ಸೆ ಮತುತ  ತಕ್ಶ್ಕ್ರತ ಯನುಾ  

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ಈ ಘಟ್ಕವನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಹಾಗ್ಗಯ್ಕ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಸಮಾಜವನುಾ  ಅಥ್ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಒೆಂದು ಮಾಗ್ವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಕಥನವನುಾ  

ಓದ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪.೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿವಿಎ ಬಿಎಫ್್ ಎ ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ -೧. ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ  

1.1. ಒೆಂದು ಅಮರ ಪ್ರ ೀಮ ಕಥೆ -ಎನ್. ಎರ್. ಶಂಕರ್  

ಪೂರಕ: ಅಮಮ  ಹೇಳಿದ್ ಎೆಂಟ್ಟ ಸುಳುಳ ಗಳು -ಎ.ಆರ್. ಮಣಿಕಾೆಂತ್  

1.2. ರ್ದವದ್ಯಸಿ - ಸುಕನ್ಯಾ  ಮಾರುತಿ 

ಪೂರಕ: ಬದ್ನೆ ಗಿಡ ಮತುತ  ಅರೆಬರೆ ಸುಟ್್  ಹೆಣ -ಐ.ಜಿ. ಮಾಾ ಗೇರಿ  

 

ಘಟಕ 2, ವಾಯ ಪಾರ-ನೈತಿಕತೆ  

2.1 ಗಿರವಿ ಅೆಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ  -ಸು.ರಂ. ಎಕೆ್ಕೆಂಡಿ 

ಪೂರಕ: ಪರ ಳಯ ನಮಮ ಳಗ್ಗ ಇದೆ -ಡಾ. ಗಿೀತ ವಸಂತ 

2.2   ಬರುತತ ರೆ -ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಅಡಿಗ 

ಪೂರಕ: ಅಲ್ಲಗಳು -ಕಾಳೇಗೌಡ ನ್ಯಗವಾರ.   

 

ಘಟಕ 3. ದ್ಯಿಂಪತಯ  

3.1. ಸಮಾಗಮ -ವೈರ್ದಹಿ  

ಪೂರಕ: ನೀವಲಿವೇ -ಕೆ. ಎರ್. ನರಸಿೆಂಹ್ಸಾವ ಮಿ 

3.2. ಸಂಸಾರ -ರಾಮಚಂದ್ರ  ರ್ದವ  

ಪೂರಕ: ಬೇರಿಳಿಸಿ ಹಾರುವ ಪರಿ -ನೇಮಿಚಂದ್ರ   

 

ಘಟಕ 4. ಸಂಕ್ೋಣ್ 

4.1. ಕಲ್ಲರ್ಗಗಿ ಕಲ್ಲ ಮತುತ  ಸಾಹಿತಾ  -ಅ.ಲ. ನರಸಿೆಂಹ್ನ್ 

ಪೂರಕ: ನವೀದ್ಯ ಕಲ್ಲ -ಎೆಂ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣ ಯಾ  

4.2. ಕಲ್ಲಯ ಪರ ದ್ಶ್್ನ ಏಕೆ ಬೇಕ್ಕ -ರಮೇಶ್ಚಂದ್ರ  

ಪೂರಕ: ಲ್ಲೆಂಡಾ ನ್ಯಕಿ್ರನ್ಸ -ಕೆ.ವಿ. ಸುಬರ ಹ್ಮ ಣಾ  
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೧೦. ಒಳಿಂಗಣ ವಿನ್ಯಯ ಸ್ ಕನ್ಾ ಡ ೩-೪: ಬಿಎಸಿಸ  ಐಡಿಡಿ (IDD) ಪದವಿ ಕನ್ಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ.ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಭೀಜೇಗೌಡ. ಕೆ., ಅಮರ್ಸನ್ಯಥ ಎನ್., ಮೀಹ್ನಕ್ಕಮಾರಿ ಕೆ. 

 

ಒಳಿಂಗಣ ವಿನ್ಯಯ ಸ್ ಕನ್ಾ ಡ ೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ ೧ ಅಭಿವೃದಿಧ :  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಎನುಾ ವುದು ಜಗತಿತ ನ ನಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಫಲವಾಗಿ ರ್ದಶ್ಗಳು ತಮಮ  ಸಾವ್ಭೌಮತೆಯನುಾ  

ಇತರ ರಾಷ್್ ರಗಳಿಗ್ಗ ಸಾರಿ ಹೇಳುತಿತ ೀವೆ. ಆದ್ರೆ ಆೆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿವೇಚನ್ಯಶಿೀಲ ರಹಿತ ತಿೀಮಾ್ನಗಳು, ಅಭದ್ರ ತೆ, 

ಅಸಮಾನತೆ, ತರತಮಾ  ರ್ದಶ್ದ್ ಜನರಲಿ್ಲ  ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಮತುತ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ಅಥ್ವನುಾ  ತಿಳಿಯಲು 

ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿದ್ ಮಟ್ಿ ಗ್ಗ ಅಭದ್ರ ತೆ ಮತುತ  ಅತಂತರ  ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲಿ್  ಸಮಸೆಾ ಯನುಾ  ಪಠ್ಾ ದ್ ಮೂಲಕ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದ್ಯಗಿದೆ 

ಘಟಕ-೨ ಹಸಿವು  

ಬಹುತೇಕ ರ್ದಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಜನರನುಾ , ವಾ ಕ್ರತ ಗಳನುಾ  ಕಾಡುತಿತ ರುವ ಸಮಸೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹ್ಸಿವು ಒೆಂದು. ಮನುಷ್ಾ ನಗ್ಗ 

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನೀರು, ರ್ಗಳಿ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಅನಾ / ಆಹಾರ ಈ ಸಕಯ್ಗಳಿಲಿದ್ ಜನ 

ಹ್ಸಿವಿನೆಂದ್ ಬಳಲುತಿತ ರುವ ಸಂಖ್ಯಾ  ಹೆಚಿ್ಚ . ಭಾರತದುದ  ಆಹಾರ ಉತ್ಕಪ ದನೆಯಲಿಿ  ಎರಡನೆಯ ಸೆಾ ನ್ದಲಿಿದಂತೆ 

ಹಸಿವು ಎರಡನೇಯ ಸೆಾ ನ್ದಲಿಿರುವುದು ದುರಂತ. ಉತ್ಕಪ ದನೆಯಾಗಿರುವ್ ಆಹಾರವ್ನುನ  ಹಂಚ್ಛಕಾಂಡು 

ಉಣ್ಣು ವ್ ಹೃದಯ ವೈಶ್ಚಲಯ ತೆ ಜ್ನ್ರಲಿಿ  ಇಲಿವಾಗಿದೆ. ದಿೆ ೋಷ, ಯುದಧ , ಪರ ಕೃತಿ ವಿನ್ಯಶ್ಗಳಿಾಂದ ಬೆಳೆದದುದ  

ಸವ್್ರಿಗೂ ದಕೆು ತಿತ ಲಿ , ಆಥ್ಕ್ ಅಸಮಾನ್ತೆಯೂ ಒಾಂದು ಕಾರಣ. ಸವ್್ರಿಗೂ ಸಮಪ್ರಲು, ಸವ್್ರಿಗೂ 

ಸಮಬಾಳು ಎಾಂತ್ಕದರೆ ಎಲಿರೂ ನೆಮಮ ದಿಯಿಾಂದ ಬದುಕ್ಲು ಸಾಧ್ಯ  ಬಂಡವಾಳಶ್ಚಹಿ ನಿೋತಿಯನುನ  ಬದಿಗಿಟ್್ಟ  

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಅಥ್ಕ್ತೆಯತತ  ಹೆಜ್ಞು  ಹಾಕ್ರದರೆ ಮಾತರ  ಹಸಿವು ಮತ್ತತ  ಅತಿೋ ಶಿರ ೋಮಂತಿಕೆಯ 

ತ್ಕರತಮಯ ವ್ನುನ  ಕನೆಗಾಣಿಸಬಹುದು. ಹಸಿವಿಗನ್ನ ವ್ನಿಕೆು ವ್ವ್ನೆ ಹಸಿವೆಾಂಬ ಹೆಬಾಬ ವಿಗೆ ವ್ಸ್ತಧೆಯಳು 

ಆತನೇ ಗಾರುಡಿಗನೆಾಂಬ ವ್ಚನ್ಕಾರ ದೇವ್ರದ್ಯಸಿಮಯಯ ನ್ ಮಾತ್ಕಗಲಿ, ಕ್ನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಆಧುನಿಕ್ 

ಚ್ಛಾಂತನೆಗಳಗಲಿ ಹಸಿವಿನ್ ಆಹಾಕಾರವ್ನುನ  ಚ್ಛತಿರ ಸ್ತತತ ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾನ್ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಎಾಂಬ್ಲ್ದನುನ  ಈ ಘಟಕ್ದಲಿಿ  ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು. 

ಘಟಕ-೩ ಶೈಲಿ: 

ಕನ್ಯ್ಟ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ತನಾ ರ್ದ ಆದ್ ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನುಾ  ಹೊೆಂದಿದೆ. ಕನ್ಯ್ಟ್ಕವನ್ಯಾ ಳಿದ್ ಅನೇಕ 

ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ತನಾ ರ್ದ ಆದ್ ಶೈಲ್ಲಯನುಾ  ಒಳಗೆಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಈ ಮನೆತನಗಳ ಶೈಲ್ಲಯ 

ಪಾರ ಮುಖಾ ತೆ, ಮಹ್ತವ ವನುಾ  ಅರಿಯುವ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್  ಈ ಭಾಗವನುಾ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ೋಣ್:  

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎಸಿಸ  ಐಡಿಡಿ ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

 

ಘಟಕ 1. ಅಭಿವೃದಿಧ : 

1. ಶ್ವದ್ ಮನೆ -ಚದುರಂಗ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಹುಲ್ಲ ಮತುತ  ಮಾೆಂತಿರ ಕ ಕಳಲು –ಡಿ. ಆರ್. ನ್ಯಗರಾಜ 

2. ಮುಕತ  ವಾಾ ಪಾರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈನಕ ಸಾಹ್ಸಗಳು -ನೀಮ ಚಾಮಸೆಿ  ಅನು: ಸಿ 

ನ್ಯಗಣಣ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಚ್ಛೀನ್ಯ ರ್ದಶ್ದಿೆಂದ್ ನಮಮ  ಶಾಸಕರು ಕಲ್ಲಯಬೇಕಾದುರ್ದನು -ಎಲ್ ಹ್ನುಮಂತಯಾ  

  

ಘಟಕ 2. ಹಸಿವು 

1.ಸಹ್ಸಿವಿನಸಬಳಿಳ ಸ–ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸಸಾವ ಮಿ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಜೊೀಳದ್ ಪಾಳಿ -ಚೆನಾ ವಿೀರ ಕಣವಿ 

2. ಆಹಾರವೆೆಂಬಸಆಯುಧ್ಸ-ನ್ಯಗೇಶಸಹೆಗಡೆ 

 ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಹ್ಸಿವುಸ-ಶಿವರಾಮಸಕಾರಂತ 

 

ಘಟಕ-3. ಶೈಲಿ  

೧.ಸಪಠ್ಾ :ಸಹೊಯಿಳಸಶೈಲ್ಲಸ-ಎಚ್.ಸತಿಪ್ಪ ೀರುದ್ರ ಸಾವ ಮಿ 

ಪೂರಕಸಪಠ್ಾ :ಸಹೊಯಿಳಸವಾಸುತ ಸಶಿಲಪ ಸ-ಎಚ್ಸಎೆಂ.ಸನ್ಯಗರಾಜಸರಾವ 

೨.ಸಪಠ್ಾ :ಸಬಾಗಿಲಳುಸಕೈಸಮುಗಿದುಸಒಳಗ್ಗಸಬಾಸಯಾತಿರ ಕನೆಸ–ಕ್ಕವೆೆಂಪು 

ಪೂರಕಸಪಠ್ಾ :ಸಶಿಲಪ ಸಮತುತ ಸಚ್ಛತರ ಕಲ್ಲಸ-ಎನ್.ಸಚ್ಛನಾ ಸಾವ ಮಿಸಸೀಸಲ್ಲಸ 

 

ಘಟಕ-4. ಸಂಕ್ೋಣ್ 

1. ಪರಿಸರ ಸೆಾ ೀಹಿ ಒಳೆಂಗಣ ವಿನ್ಯಾ ಸ -ನ್ಯಗರಾಜ ವಸಾತ ರೆ 

ಪೂರಕ: ನಮಮ  ಮನೆ -ಶಾೆಂತಲಕೆ್ರ ಮ  

೨.ಸಚ್ಛತರ , ಶಿಲಿ  ಮತುತ  ವಾಸುತ  ಕಲ್ ಸೆಂದ್ಯ್ -ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 

ಪೂರಕ:ಸಲ್ಲಪಿಕಾರರು,ಸಶಿಲ್ಲಪ ಗಳಸಒೆಂದುಸಸಂದ್ಶ್್ನಸ-ಶಿವಾನಂದ್ 
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ಒಳಿಂಗಣ ವಿನ್ಯಯ ಸ್ ಕನ್ಾ ಡ ೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

 

ಘಟಕ-೧ ಅಹಿಿಂಸೆ  

ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ವಾ ಕ್ರತ ಗಳು, ಪಾರ ಣಿಗಳು ಒೆಂದ್ಲಿ  ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹಿೆಂಸೆಗಳರ್ಗಗುತಿತ ರುವುದು ಸವೆ್ 

ಸಾಮಾನಾ ವಾದ್ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಲಷ್್  ಪಾರ ಣಿಗಳು ದುಬ್ಲ ಪಾರ ಣಿಗಳನುಾ  ಭೇಟೆಯಾಡುವುದು, 

ಪರ ಬಲರಾದ್ವರು ದುಬ್ಲರಾದ್ವರನುಾ  ಹಿೆಂಸಿಸುವುದು ಮತುತ  ಶೀಷ್ಟಸುವುದು ನಮಗ್ಗಲಿ  ಗತಿತ ರುವ 

ಸಂಗತಿಯ್ಕ. ಈ ನಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಶೀಷ್ಣೆಯಿಲಿದ್, ಹಿೆಂಸೆಯಿಲಿದ್ ಬದುಕನುಾ  

ತಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಳುಳ ವ ನೆಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಯತಿಾ ಸಲು ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ನಮಮ  ಕಲ್ಲಕಾ ಕಾಳಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಿರುವ 

ಪಠ್ಾ ಗಳು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ಅಚಿ ಳಿಯರ್ದ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ಈ ಭಾಗವನುಾ  

ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ ೨ ಜ್ನ್ಪದ: 

ಸಂಸೆ ೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಜಾಗತಿೀಕರಣದ್ ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಪರಂಪರೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್್ಟ  ಬದ್ಲ್ವಣೆ 

ಆಗುತಿತ ರುತತ ದೆ. ಜನಪದ್ ಸಾಹಿತಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಡಗಿರುವ ಜಿೀವನ ಶೈಲ್ಲ, ಬದುಕ್ರನ ರಿೀತಿ, ಸಾಹಿತಾ  ಕಟ್್ಟ ವ ಬಗ್ಗ ಮತುತ  

ತಂತರ ಗಳನುಾ  ಪಠ್ಾ ದ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶಿತ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತ ಆಗಿದೆ. ಇೆಂದಿನ 

ಜಾಗತಿೀಕರಣದ್ ಭರಾಟೆಯಲಿ್ಲ  ಕನಾ ಡ ನೆಲದ್ ಜನಪದ್ವನುಾ  ನಮಮ ವರು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತಾ . ಈ 

ಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಈ ಘಟ್ಕವನುಾ  ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ.  

ಘಟಕ – ೩ ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ  

ಭಾರತ ರ್ದಶ್ ಸಂಸೆ ೃತಿಗಳ ತವರೂರು. ಇೆಂತಹ್ ರ್ದಶ್ ತನಾ ರ್ದ ಆದಂತ ಕಲ್ಲ, ಸಂಗಿೀತ, ನ್ಯಟ್ಕ, ಪರಂಪರೆ, 

ನಂಬಿಕೆ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಾಸುತ ಶಿಲಪ ಕೆೆ  ಹೆಚಿ್ಛ ನ ಪಾರ ಮುಖಾ ತೆಯನುಾ  ನೀಡಿದೆ. ಇೆಂತಹ್ ರ್ದಶ್ದ್ 

ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನುಾ  ಎತಿತ  ಹಿಡಿಯುವ ವಾಸುತ ಶಿಲಪ ದ್ ಮಹ್ತವ ವನುಾ  ತಿಳಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ್ ಈ 

ಭಾಗವನುಾ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ೋಣ್:  

ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್  ಮತುತ  ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , 

ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  

ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  

ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲತ 

ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿಎಸಿಸ  ಐಡಿಡಿ ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ 1. ಜ್ನ್ಪದ 

1. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮರ –ಜನಪದ್ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ವಜರ ದ್ ಹಾವುಗ್ಗ -ಜಿ ಶಂ ಪರಮಶಿವಯಾ  

2. ಕೆಲವು ಆರಾಧ್ನೆಗಳು ಮತುತ  ಆಚರಣೆಗಳು -ಡಾ. ಸಿದ್ದ ಲ್ಲೆಂಗಯಾ  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಜನಪದ್ ಕತೆ –ಸಂ: ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ 

  

ಘಟಕ 2. ಅಹಿಿಂಸೆ 

1. ಮಾರಿದ್ತತ ನ ಮನಃಪರಿವತ್ನೆ -ಜನಾ  

ಪೂರಕ: ಬ್ಲ್ದ್ದ ನು ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಕಿ್್ -ಡಿ. ಆರ್. ನ್ಯಗರಾಜ  

2. ಅೆಂಗುಲ್ಲಮಾಲ –ಪರ ಭುಶಂಕರ 

ಪೂರಕ: ಹಿೆಂಸೆ ಅಹಿೆಂಸೆಯ ನಡುವೆ -ಎಲ್. ಹ್ನುಮಂತಯಾ  

 

ಘಟಕ 3. ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ  

ಪಠ್ಾ : ಪರಿಸರಸಸೆಾ ೀಹಿಸಕಟ್್ ಡಸವಿನ್ಯಾ ಸಸ-ಸತಾ ಪರ ಕಾಶಸಸವಾರಣಾಸಿ 

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ಒಳೆಂಗಣ ವಿನ್ಯಾ ಸ ಮತುತ ಅಲಂಕಾರ ಪರ ಜ್ಾ -ಜಯರಾಮಸ ಕೆ. 

ಪಠ್ಾ :  ವಾಸುತ ಏನದ್ರ ವಾಸತ ವ -ಶಂಕರಪಪ  ತೊೀರಣಗಲಿು  

ಪೂರಕ ಪಠ್ಾ : ವಾಸುತ ಶಿಲಪ  ಮತುತ  ವಾಾ ಪಾರ - 

 

ಘಟಕ 4. ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೧. ಬಾದ್ಯಮಿ ಚಾಲುಕಾ ರ ಲ್ಲಪಿಕಾರರು -ಸುಬಾ ಯಾ  ಶಿವಮಗೆ  

ಪೂರಕ: ಬಸವಣಣ ನವರ ವಚನಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಲಪ  -ಪರ ಕಾಶ್ ಹ್ಲಗೇರಿ 

೨. ವಾಣಿಜಾ  ಪತರ ಗಳು -ಸಂಪಾದ್ಕರು 

ಪೂರಕ: ಕನಾ ಡ ಸಂವಹ್ನಸಕೌಶ್ಲಾ ಸ-ಸಂಪಾದ್ಕರು 
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೧೧. ಸ್ಮಾಜ್ ಕಾಯ್ ಕನ್ಾ ಡ ೩-೪ : ಬಿ.ಎರ್.ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ  ಪದವಿ ಕನ್ಾ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ   

ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ. ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೆಾಂದರ . 
ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಡ್ಡ. ಸವಿತ್ಕ ರವಿಶಂಕ್ರ , ಕರಿಬಸವನಗೌಡ. ಜಿ., ಶೀಭಾ ಪಾಟಿೀಲ, ಡಾ. 
ಸಿದ್ದ ಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಎರ್ಸ. ರ್ದಶಸಮುಖ್,  
 

ಸ್ಮಾಜ್ ಕಾಯ್ ಕನ್ಾ ಡ ೩ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ ೧: ಲಿಂಗನ್ಯಾ ಯ 

ಲಿಾಂಗನ್ಯಯ ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳ ಸಬಲಿೋಕ್ರಣಗಳನುನ  ಅಥ್್ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು ಬಹಳ ಅವ್ಶ್ಯ ಕ್. ಹೆಣ್ಣು  

ಮತ್ತತ  ಗಂಡು ಎಾಂಬ ಜೈವಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಲಿಾಂಗ ಎಾಂಬ್ಲ್ದ್ಯಗಿ ವ್ಯ ಕ್ರತ ಯ ಹುಟ್್ಟ ನಿಾಂದಲೇ ನಿಧಾ್ರವಾಗುತತ ದೆ. 

ಲಿಾಂಗವು ಸೃಷ್್ಟ ಯ ಸಹಜ್ ಸೆಿ ತಿ. ದೈಹಿಕ್ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ಕನೋತಿಪ ಯ ಕ್ರರ ಯ್ಕಗಳಲಿಿ  ಹೆಣ್ಣು  ಹಾಗೂ ಗಂಡು 

ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳನುನ  ಹೊಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಜೈವಿಕ್ವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ್ ಲಿಾಂಗವು ಪರ ಕೃತಿದತತ ವಾದ 

ಗುಣವಾಗಿದುದ  ಜ್ನ್ಯಾಂಗದ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ್ ಜಿೋವ್ನ್ಕೆೆ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಹೆಣ್ಣು  ಗಂಡುಗಳಲಿಿ  

ಕೆಲವಾಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕರ ೋಮೊೋಸೋಮುಗಳು, ದೇಹ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ಕನೋತಪ ತಿತ ಯ 

ವಿಶೇಷತೆ ಇರುವುದು ಜೈವಿಕ್ ಗುಣ. ಆದರೆ ಸಿತ ರೋ ಪುರುಷರ ನ್ಡುವೆ ಅಸಮಾನ್ತೆ ಮತ್ತತ  ಭೇದ ಭಾವ್ಗಳು ಜೈವಿಕ್ 

ಹುಟ್್ಟ ನಿಾಂದ ಬಂದಿಲಿ . ಆದರೆ ಅದು ಒಾಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. 

ಆದುದರಿಾಂದ ಲಿಾಂಗವೂ ಜೈವಿಕ್ವಾದ ಮತ್ತತ  ಪರ ಕೃತಿ ಸಹಜ್ಗುಣವಾಗಿಯೂ ಜಂಡರ ಎಾಂದು ಕ್ರೆಯಲಪ ಡುತತ ದೆ. 

ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ್ , ಆಥ್ಕ್, ಆಡಳಿತ್ಕತಮ ಕ್ ,ಧಾಮಿ್ಕ್, ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ್ ಮುಾಂತ್ಕದ ಎಲಿ  

ಕೆಾ ೋತರ ಗಳಲಿೂ  ಅಸಮಾನ್ತೆ ವಾಯ ಪಕ್ವಾಗಿದೆ. ೧೨ ನೆಯ ಶ್ತಮಾನ್ದ ವ್ಚನ್ಕಾರರು ಈ ಲಿಾಂಗನ್ಯಯ ಯವ್ನುನ  

ಸಾಧಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿರುವುದು ಅಕೆ್ ಮಹಾದೇವಿ, ಜೇಡರ ದ್ಯಸಿಮಯಯ  ಮುಾಂತ್ಕದ ವ್ಚನ್ಕಾರರ ವ್ಚನ್ಗಳಲಿಿ  

ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ.  

ಘಟಕ ೨: ಕುಟ್ಟಂಬ 

ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನವ ಬದುಕ್ಕವುದ್ಕೆೆ  ಹ್ಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸೆಾ ಗಳನುಾ  ಕಟ್ಿ ಕೆಂಡಿದ್ಯದ ನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬವೂ ಒೆಂದು. ಯುವ ಜನತೆ ತಮಮ  ಬದುಕ್ರನಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬದ್ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ಗ ಬದುಕಬೇಕ್ಕ, ಬಾಳಬೇಕ್ಕ 

ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನುಾ  ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬದಿೆಂದ್ ಮತುತ  ಹೊರಗಿನೆಂದ್ ಕಲ್ಲಯುವುದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಕಾಲೇಜಿನಲಿು  ಕಲ್ಲಯುವ 

ಅಗತಾ ವಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಏನೆಲಿ  ಕೌಟ್ಟೆಂಬಿಕ ತಲಿಣಗಳು, ಸಮಸೆಾ ಗಳು ಮತುತ  ಒಟ್್ಟ ರೆ ಕೌಟ್ಟೆಂಬಿಕ 

ಬದುಕ್ಕ ಇದೆ ಎೆಂಬ್ಲ್ದ್ನ್ನಾ  ಅರಿವಿಗ್ಗ ತಂದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ಆ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ನಮಮ  ಸಮಾಜದ್ 

ಸತ್ಸಪರ ಜ್ಗಳಗಿ ಅವರು ರೂಪಗಳಳ ಬೇಕ್ರದೆ. ಈ ದೃಷ್್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಇಲಿ್ಲ  ಈ ಘಟ್ಕವನುಾ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.  

ಘಟಕ ೩: ಸೌಹಾದಗ 

ಭಿನಾ  ಆಲೀಚನೆಗಳ, ದೃಷ್್ಟ ಕೀನಗಳ, ಆಯೆ್ಕ ಗಳ, ಪರ-ವಿರೀಧ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸಾ ವನುಾ  

ಸಾಧಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾದುದ  ಅಗತಾ . ಸಮುದ್ಯಯದ್ ಸಖಾ ವ, ಆರೀಗಾ  ಮತುತ  ಸೆಂದ್ಯ್ವನುಾ  

ಕಾಪಾಡಿಕಳುಳ ವ ದೃಷ್್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಇದು ಅನವಾಯ್ವೂ ಹೌದು. ಒಬಾ ರು ಇನಾ ಬಾ ರನುಾ  

ಶೀಷ್ಟಸದೆ. ಪರಸಪ ರ ಹೊೆಂದ್ಲ್ರದ್ ದೃಷ್್ಟ ಕೀನಗಳು ಇದ್ಯದ ಗಲ್ಕ ಗೌರವದಿೆಂದ್ ಬದುಕ್ಕವ 

ಮನಸಿಾ ತಿಯನುಾ  ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ರ್ದ ಹೊೀದ್ರೆ ಅಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆಯು ಬಳೆಯುತತ  ಹೊೀಗುತತ ದೆ. 

ಅಹಂಕಾರವನುಾ , ಸಾವ ಥ್ವನುಾ  ತುಸುವೇ ಬಿಟ್್ಟಕಟ್್ರೂ ಸಾಮರಸಾ  ನಧ್ಯನವಾಗಿ ಸಿದಿಧ ಸುತತ  

ಹೊೀಗುತತ ದೆ. ಸಮರಸವೇ ಜಿೀವನ ಎನುಾ ವುದು ಕವಿವಾಣಿ ಮಾತರ ವಲಿ  ಅದು ಎಲಿರೂ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದ್ 

ಗುರಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ತಲ್ಲಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ. ಗಂಡು-ಹೆಣಿಣ ನ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸಾ ವನುಾ  ಸೃಷ್್ಟ ಸಿಕಳುಳ ವ 

ಅವುಗಳ ಸೀಲು-ಗ್ಗಲುವುಗಳನುಾ , ಸವಾಲುಗಳನುಾ  ಒಳಗಳುಳ ವ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮಗಳನುಾ  ರೂಪಿಸುವುದುಸ

ಇೆಂದಿನಸಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ.ಸಈಸಹಿನೆಾ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ ಸಇಲಿ್ಲನಸಘಟ್ಕವನುಾ ಸರೂಪಿಸಿದೆ. 
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ಘಟಕ ೪: ಸಂಕ್ರೀಣಗ 

ನ್ಯಲೆ ನೆ ಘಟ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್ , ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶಿಲಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬAಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ 

ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ 

ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  

ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ 

ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಲ್ಲತ ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿ.ಎರ್.ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ . ೩ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

ಘಟಕ-೧ ಲಿಿಂಗನ್ಯಯ ಯ 

೧.೧. ಜೇಡರ ದ್ಯಸಿಮಯಾ ನವರ ವಚನ 

    ಪೂರಕ: ಅಕೆಮಹಾರ್ದವಿ ವಚನಗಳು 

೧.೨. ಸಿರಿ-ಹೆಣಿಣ ನ ಅನನಾ ತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ್ -ರ್ಗಯತಿರ  ನ್ಯವಡ  

    ಪೂರಕ: ವಿವಾಹ್ದ್ ನೆಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೆಂಗ ತರತಮಾ  

 

ಘಟಕ-೨ ಕುಟಿಂಬ 

೨.೧ ಅಮಮ  - ಸಿ ಎನ್ ಮುಕಾತ  

   ಪೂರಕ: ಮನೆ ಮನೆಯ ತಪಸಿವ ನಗ್ಗ - ಕ್ಕವೆೆಂಪು. 

೨.೨ ನಮಮ  ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಬಳೆದೆಂದು ಹೂವನುಾ  -ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಆಲ್ಕರು 

   ಪೂರಕ: ಅ ಆ ಇ ಈ ಅಮಮ ನ ಪಾಠ್ – ಸತೆಾ ೀಶ ಎನ್. ಬಳೂಳ ರ್. 

 

ಘಟಕ-೩ ಸೌಹಾದ್ 

೩.೧ ಕೀಮು ಸಾಮರಸಾ  ಸಾರುವ ಉರುಸುಗಳು - ಡಾ. ರಿಯಾಜ ಪಾಷಾ 

   ಪೂರಕ: ಗಡಿ ಸಾಮರಸಾ  ಮತುತ  ಸಹಾದ್್ತೆ - ಡಾ. ಎಚ್. ಬಿ. ಕೀಲೆ್ ರ 

೩.೨ ರ್ಗೆಂಧಿ ಅೆಂಬೇಡೆರ್ಸ ಕನಸಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ – ವಿಶ್ವ ನ್ಯಥ ಅೆಂಕ್ಕಶ್ ಶ್ನಟ್ಿ , ಡಾ. ವೈ.ಎರ್. 

ಬಲವಂತ 

   ಪೂರಕ: ಸಾಮರಸಾ  ನಮಿ್ಸಿದ್ ಸಂತ ಶಿಶುನ್ಯಳ ಷ್ರಿೀಫ -ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಪ್ೀಶ್ನಟ್ಿ ಹ್ಳಿಳ  

 

ಘಟಕ-೪ ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧ ಸಮಾಜಕಾಯ್ದ್ ಮೂಲ ವಿಧ್ಯನಗಳು, ಪೂರಕ ವಿಧ್ಯನಗಳು -ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಗೀಪಾಲ್ 

   ಪೂರಕ: ಸಮಾಜಕಾಯ್ ಒೆಂದು ವೃತಿತ  -ಡಾ.ಎಚ್. ಎೆಂ. ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಯಾ . 

೪.೨ ಆಡಳಿತದ್ಲಿ್ಲ  ಕನಾ ಡ ಬಳಕೆ -ಡಾ.ಕೆ.ವಿ. ನ್ಯರಾಯಣ 

   ಪೂರಕ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತ  ಆಡಳಿತ ಮಾದ್ಾ ಮವಾಗಿ ಕನಾ ಡ -ಅನುಸೂಯ ವಿ. ಪರಗಿ 
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ಸ್ಮಾಜ್ ಕಾಯ್ ಕನ್ಾ ಡ ೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಉದ್ದ ೋಶಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಗಳು 

ಘಟಕ-೧ ಮಾದಯ ಮ 

ಮುದ್ರ ಣ ಮಾದ್ಾ ಮ, ದೃಶ್ಾ ಮಾದ್ಾ ಮ ಮದ್ಲ್ದ್ ಸಮೂಹ್ ಮಾದ್ಾ ಮಗಳು ನಮಮ  ಸಮಾಜದ್ ಮನಸಿನುಾ  

ಇೆಂದು ನಜಕೆ್ಕ  ಆಳುತಿತ ವೆ. ಯಾವುದೆ ಒೆಂದು ನದಿ್ಷ್್  ವಲಯ ಹಾಗ್ಗ ಸಮಾಜದ್ ನಡೆಯಲಿ್ಲ  ಯಜಮಾನಕೆ 

ನಡೆಸುವುದು ತರವಲಿ . ಸಮಾಜದ್ ಆರೀಗಾ ವನುಾ  ಕಾಪಾಡಬಲಿ , ಅನ್ಯಾ ಯಗಳನುಾ  ಎತಿತ  ತೊೀರಬಲಿ  ಶ್ಕ್ರತ  

ಇರುವುದು ಮಾದ್ಾ ಮಕೆೆ . ಅದ್ನುಾ  ಸರಿಯಾಗಿ ಇೆಂದಿನ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಲಯ ಬಳಸುತಿತ ದೆಯ್ಕ ಎೆಂಬ ಪರ ಶ್ನಾ  

ನಮಮ ನೆಾ ಲಿ  ಕಾಡಬೇಕ್ರದೆ. ಮಾದ್ಾ ಮಗಳ ವಾ ವಹಾರ ಲ್ಭಕೀರತನದ್ಯದ ದ್ರೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹಾನಯ್ಕ ಹೆಚಿ್ಚ . 

ವಾಾ ಪಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೆ ಒೆಂದು ವಲಯ ಮಾಪ್ಟ್್ಟ ಗ ಅಲಿ್ಲ  ಕವಲ ಲ್ಭದ್ ಪರ ಶ್ನಾ  ದಡಡ ದ್ಯಗಿ ಸಮಾಜಜಿಕ 

ಹೊಣೆರ್ಗರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತತ ದೆ. ಇೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿಾ ತಿಯನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರನುಾ  

ಸರಿಯಾದ್ ಮಧ್ಾ ಪರ ವೇಶ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ೀರಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಘಟಕ-೨ ಜೋವನ್ ಚರಿತೆರ  

ಜಿೋವ್ನ್ ಚರಿತೆರ ಗಳಲಿಿ , ಅನುಭವಿಯಬಬ  ಹೇಳಲು ಯೋಗಯ ವಾದ ವಿಷಯಗಳನುನ  ಹೆಚಾು ಗಿ 

ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿರುತ್ಕತ ನೆ/ತ್ಕತ ಳೆ. ಹೆಚ್ಛು ನ್ ಸಮಯ ಬರಹಗಾರನು ತನ್ನ  ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ವಾತ್ಕವ್ರಣ ಮತ್ತತ  ದೇಶಿೋಯ ಸನಿನ ವೇಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ತನನ ಾಂದಿಗೆ ತ್ಕನು ಮಾತನ್ಯಡುತ್ಕತ ನೆ. ಸಾಹಿತಯ , ಕ್ಲೆ, 

ರಾಜ್ಕ್ರೋಯ ಮತ್ತತ  ಕ್ರರ ೋಡೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ್ ಕೆಾ ೋತರ ಗಳಲಿಿ  ಪರ ಸಿದಿಧ  ಪಡೆದ ವ್ಯ ಕ್ರತ  ತನ್ನ  ಅಪರಿಚ್ಛತ ಅಾಂಶ್ಗಳನುನ  

ವಿವ್ರಿಸಲು ಅವ್ನು/ಅವ್ಳು ತನ್ನ  ಯಶ್ಸ್ಿ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬದಧ ನ್ಯಗಿರುತ್ಕತ ನೆ/ತ್ಕತ ಳೆ ಮತ್ತತ  ಅದನುನ  ಹೇಗೆ 

ಸಾಧಿಸಿದನೆಾಂದು ವಿವ್ರಿಸಲು ಜಿೋವ್ನ್ ಚರಿತೆರ ಯನುನ  ಬರೆಯುತ್ಕತ ನೆ/ಬರೆಯುತ್ಕತ ಳೆ. ಜಿೋವ್ನ್ ಚರಿತೆರ  ವ್ಯ ಕ್ರತ ನಿಷಾ  

ಸಿ ರೂಪವ್ನುನ  ಹೊಾಂದಿದದ ರೂ ಸತಯ ಗಳನುನ  ನಿಲ್ಕ್ರಾ ಸಬಾರದು. ಈ ಎಲಿದರ ಹೊರತ್ಕಗಿಯೂ ಜಿೋವ್ನ್ 

ಚರಿತೆರ ಗಳನುನ ರ ವ್ಯ ಕ್ರತ ನಿಷಾ   ನಿರೂಪಣೆ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ ದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ವ್ಯ ಕ್ರತ ಯು ತನ್ನ  ಬಗೆೆ  

ಮಾತನ್ಯಡುತ್ಕತ ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ನಿಷಪ ಕ್ಷಪ್ರತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಆದರೂ ಮಹಾತಮ  ಗಾಾಂಧಿ, 

ಅಾಂಬೇಡೆ ರ ,ಕುವೆಾಂಪು ಮುಾಂತ್ಕದವ್ರ ಜಿೋವ್ನ್ ಚರಿತೆರ ಗಳನುನ  ವೈಯಕ್ರತ ಕ್ ಅನುಭವ್ಗಳ ಅಭಿವ್ಯ ಕ್ರತ ಯಾದರೂ 

ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ ಒಾಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜಿೋವ್ನ್ಕೆೆ  ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯಂತಿರುತತ ವೆ. ಅದಕೆೆ  ಗಾಾಂಧಿೋ ಹೇಳಿದುದ  

‘ನ್ನ್ನ  ಬದುಕೆ ನ್ನ್ನ  ಸಂದೇಶ್ʼಸಎಾಂದು. ಈ ವಿಶಿಷ್ ವಾದ ಸಾಹಿತಯ  ಪರ ಕಾರ ಇತಿತ ೋಚ್ಛನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿಿ  ಅತಯ ಾಂತ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೆಾ ನ್ವ್ನುನ  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

ಘಟಕ-೩ ಪಾರ ದೇಶಿಕತೆ 

ಪರ ತಿಯೊೆಂದು ಪರ ರ್ದಶ್ಕೆ್ಕ  ಅದ್ರದೆದ  ಆದ್ ವಿಶಿಷ್್ ತೆ ಇರುತತ ದೆ. ಅೆಂತಹ್ ವಿಶಿಷ್್ ತೆಗಳು ಸವ ೆಂತಿಕೆ, ಅನನಾ ತೆಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಆಗಿರುತತ ವೆ. ಯುವಜನತೆಯಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಅರಿವು ಮತುತ  ಇದುದ  ಪ್ೀಷ್ಕ ಗುಣ ಬಳೆಯುವ 

ಅಗತಾ  ಇದೆ. ಪರ ರ್ದಶ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಪದ್ಧ ತಿಗಳು, ಹ್ಬಾ  ಆಚರಣೆಗಳು, ಉತಪ ದ್ನ್ಯ 

ಸಾಧ್ನಗಳು, ಪರ ಕೃತಿ ವಿಶಿಷ್್ ತೆಗಳು ಮದ್ಲ್ದ್ವುಗಳೆಲಿ  ಸೇರಿದ್ ಹ್ಳತು ಹೊಸದ್ರ ಮಿಶ್ರ ಣವಾದ್ ಒಟ್್ಟ ರೆ 

ಸಂಸೆ ೃತಿ ಆಗಿರುತತ ದೆ. ಆ ನಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಪಾರ ರ್ದಶಿಕತೆಯನುಾ  ಅವರ ಅರಿವಿಗ್ಗ ತರುವುದು ಮತುತ  ಅದ್ರ 

ಪ್ೀಷ್ಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಅಭಿಮಾನ, ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಸದ್ರಿ ಘಟ್ಕದ್ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.  

ಘಟಕ ೪: ಸಂಕ್ರೀಣಗ 

ನ್ಯಲೆ ನೆ ಘಟ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ೀರ್ಗರ ಮಸ ವಿಶಿಷ್್ , ಆಯಾ ಅಧ್ಾ ಯನ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶಿಲಲ್ಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಇತರ ಶಿಸುತ ಗಳ ಸಂಬAಧ್ದ್ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು, ಆಯಾ 

ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಷ್್ , ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ನೀಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ಕನಾ ಡ, ವಾ ವಹಾರ ಕನಾ ಡ, ಸಂವಹ್ನ 

ಕೌಶ್ಲ, ವಾ ಕ್ರತ ತವ  ವಿಕಸನ ಕ್ಕರಿತ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತ  ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ 

ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನ ರಚನೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಕನಾ ಡದ್ಲಿ್ಲ  

ರಚ್ಛತವಾಗಿರುವ ಆಯಾ ಶಿಸುತ  ವಿಶಿಷ್್  ಜಾಾ ನವನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಳೆ 

ಕನಾ ಡದ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಲ್ಲತ ಶಿಸುತ ಗಳ ಜಾಾ ನವನುಾ  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವ ಕೌಶ್ಲವನುಾ  ಪಡೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.   
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ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸ್ಲಿಯ ಸಿರುವ ಬಿ.ಎರ್.ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ  ೪ನೆ ಸೆಮ್್ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಘಟಕ-೧. ಮಾದಯ ಮ 

೧.೧ ತನಖ್ಯ ಪತಿರ ಕೀದ್ಾ ಮ - ಸಿಬಂತಿ ಪದ್ಮ ನ್ಯಭ ಕೆ.ಬಿ. 

   ಪೂರಕ: ತನಖ್ಯ ಪತಿರ ಕೀದ್ಾ ಮ ಅನಘಾ ್ ಮುತುತ  - ವಿಶ್ನವ ೀಶ್ವ ರ ಭಟ 

೧.೨ ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯ ಅಸಿಮ ತೆ- ಸಿ.ಜಿ.ಮಂಜುಳ 

   ಪೂರಕ: ಸಂವೇದ್ನೆಯ ಶ್ಕ್ರತ  ಮತುತ  ಅಭಿವಾ ಕ್ರತ ಯ ಅನನಾ ತೆ -ಡಾ. ಎನ್.ಕೆ. ಪದ್ಮ ನ್ಯಭ 

  

ಘಟಕ-೨. ಜೋವನ್ಚರಿತೆರ  

೨.೧ ಒಳಗ್ಗ ಸುಳಿವ ಆತಮ  -ಮಂಜಮಮ  ಜೊೀಗತಿ  

   ಪೂರಕ: ಕ್ಕದಿ ಎಸರು - ವಿಜಯಮಮ  

೨.೨ ಏರ್ಗದ ಗ್ಗಲಿ  ಐತೆ - ಬಳಗ್ಗರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಿತ ರ 

   ಪೂರಕ: ಬತಿತ ೀಸರಾಗ -ಎಚ್. ಎರ್. ಶಿವಪರ ಕಾಶ್  

 

ಘಟಕ-೩. ಪಾರ ದೇಶಿಕತೆ 

೩.೧ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ವೈಶಿಷ್್ ಾ ದ್ ರಕ್ಷಣೆ -ಕ್ಕವೆೆಂಪು 

   ಪೂರಕ: ಕನ್ಯ್ಟ್ಕ ಗಡಿ ಪರ ರ್ದಶ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಾಧ್ಾ ತೆಗಳು -ಡಾ. ಎನ್. ಜಗದಿೀಶ್ ಕಪಪ  

೩.೨ ಪಚಿೆ  ಕ್ಕದುರೆ -ಫಕ್ರೀರ್ ಮುಹ್ಮಮ ದ ಕಟ್್ಟ ಡಿ 

   ಪೂರಕ: ಕ್ಕೆಂದ್ಯಪುರದ್ ಕಂಪು -ಲತ ಸಂತೊೀಷ್ ಮುದುದ ಶ್ನಟ್ಿ ಮನೆ. 

 

ಘಟಕ-೪. ಸಂಕ್ೋಣ್ 

೪.೧ ಕಾಯುವುದು ಅಸಹ್ನೀಯ... ಆದ್ರೆ ಅನವಾಯ್ -ಪದ್ಯಮ  ಸುಬಾ ಯಾ  

ಪೂರಕ: ಸಮಾಜಕಾಯ್ದ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಿಕ ವಿಧ್ಯನಗಳು -ಗಂರ್ಗಧ್ರ ರೆಡಿಡ . ಎನ್, .ಲೀಕಶ್.ಎೆಂ.ಯು 

೪.೨ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದ್ಾ ಮ ಮತುತ  ಆಡಳಿತ ಮಾದ್ಾ ಮ -ಕಾ.ವೆೆಂ. ಶಿರ ೀನವಾಸಮೂತಿ್ 

   ಪೂರಕ: ಕನಾ ಡ ಪರವಾದ್ ಆಡಳಿತತಮ ಕವಾಗಿ ರಚನೆಗೆಂಡ ಸಂಸೆಾ ಗಳು  -ಪಿ. ಮಹಾರ್ದವಯಾ  
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ಐಚಿ್ಛಕ ಕನ್ಾ ಡ ಪಠ್ಯ ಗಳು (ಡಿ.ಎರ್.ಸಿ) 

ಕನಾ ಡವನುಾ  ಪದ್ವಿಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಮೇಜರ್ಸ ಆಗಿ, ಮೈನರ್ಸ ಆಗಿ ಅಧ್ಾ ಯನಕೆೆ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ 

ಅವಕಾಶ್ ಇದುದ  ಅದ್ನುಾ  ಐಚಿ್ಛಕ ಕನಾ ಡ ಎೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಗಿದೆ. ಎಲಿ  ಐಚಿ್ಛಕ ಪಠ್ಾ ಗಳಿಗು ಸಾಹಿತಾ  

ಕಲಪ ತರು ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಸಾಮಾನಾ  ಹೆಸರು ಇಡಲ್ಗಿದುದ  ಸೆಮಿಸ್ ರುಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ಪತಿರ ಕೆಯನುಾ  ಸೂಚ್ಛಸಲ್ಗಿದೆ. NEP ಅನುಸಾರ ಎಲಿ  ಐಚಿ್ಛಕ ಪಠ್ಾ ಗಳಿಗು ರಾಜಾ  ಸಮಿತಿ ಸೂಚ್ಛಸಿರುವ 

ಸಾಮಾನಾ  ವಿನ್ಯಾ ಸವನುಾ  ನ್ಯವು ಮೂರು ಮತುತ  ನ್ಯಲೆ ನೆ ಸೆಮಿಸ್ ರಿಗ್ಗ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ಅನವ ಯಿಸುವಂತೆ 

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡಿದೆದ ೀವೆ. 

Total contact hours ಒೆಂದು ಪತಿರ ಕೆಗ್ಗ ೩೬-೪೦ Course credits 03 

Formative assessment marks 40 (CIE) Duration of ESA/SEE 2-30 hours 

Model syllabus authors: multiple authors Summative assessment marks SEE-60 

 

ಐಚಿ್ಛಕ ಪಠ್ಯ ಕೆೆ  ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡಿರುವ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರುವಾರು ಭಾಗ/ಘಟಕಗಳ ವಿವರ 

ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರ್ಸ ಐಚಿ್ಛಕ ಪಠ್ಾ ದ್ ಭಾಗಗಳು ಬೀಧ್ನ್ಯ ಅವಧಿ ವಾರಕೆೆ  ಮೂರು ಗಂಟೆ 

ಭಾಗ ೧ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮ 

ಅಧ್ಯಾ ಯ -೧ ೦೬ 

ಅಧ್ಯಾ ಯ -೨ ೦೬ 

ಭಾಗ ೨ ಪಠ್ಾ ಕರ ಮ 

ಅಧ್ಯಾ ಯ – ೩ ೦೬ 

ಅಧ್ಯಾ ಯ -೪ ೦೬ 

ಭಾಗ ೩ ಅಭಾಾ ಸಕೆಾ ಗಿ ಪಠ್ಾ  

ಅಧ್ಯಾ ಯ – ೫ ೦೬ 

ಅಧ್ಯಾ ಯ -೬ ೦೬ 

 

೩ನೆ ಮತ್ತು  ೪ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನ್ಾ ಡ (ಡಿ.ಎರ್.ಸಿ): 
ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ. ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೇಾಂದರ . 
ಸಂಪಾದ್ಕರು: ಡಾ. ರಾಮಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಟಿ. ಬೇಗೂರು, ಡಾ. ರ್ದವಿಕ ಎರ್., ಧ್ನಲಕೆ್ರ ಮ  ಸಿ., ಉಮೇಶಸ 

ಬಿ. ಆರ್., ಡಾ. ರೂಪ ಎೆಂ.ಪಿ., ವಿಶಾವ ರಾದ್ಾ , ರವಿೀೆಂದ್ರ .  
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೧೨. ಸ್ನಹಿತಯ  ಕಲಪ ತರು ೫: ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನ್ಾ ಡ  

ಪತಿರ ಕೆ ೫: ಭಾರತಿೋಯ ಮತ್ತು  ಪಾಶಾ ತಯ  ಕಾವಯ ಮಿೋಮಾಿಂಸೆ ಪರಿವಿಡಿ 

(ಕೆರ ಡಿಟೆ್ಳು-೩, ಪಾಠ್ದ್ ಅವಧಿ-೩ ಗಂಟೆಗಳು, ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೀಕೆೆ ಗ್ಗ ೬೦ ಅೆಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆೆಂತರಿಕ ಅೆಂಕಗಳು ೪೦) 

ಭಾಗ ೧ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ-೧: ಭಾರತಿೀಯ ಕಾವಾ ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ: ಪರಿಚಯ, ಕಾವಾ ಕಾರಣಗಳು, ಪರ ತಿಭೆ, ವುಾ ತಪ ತಿತ , ಸಹೃದ್ಯ, 

ಕಾವಾ ಪರ ಯೊೀಜನಗಳು. 

ಅಧ್ಯಯ ಯ-೨: ಪರ ಮುಖ ಅಲಂಕಾರಿಕರು: ಭರತ, ಭಾಮಹ್, ದಂಡಿ, ಆನಂದ್ವಧ್್ನ, ಅಭಿನವಗುಪತ , 

ಕೆೆ ೀಮೇೆಂದ್ರ , ಕ್ಕೆಂತಕ, ರಾಜಶೇಖರ:  

ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತಗಳು: ಅಲಂಕಾರ, ರಸ, ರಿೀತಿ, ಧ್ವ ನ, ಔಚ್ಛತಾ , ವಕರ ೀಕ್ರತ   

ಭಾಗ ೨ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ-೩: ಪಾಶಿಾ ತಾ  ಕಾವಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ: ಕಾವಾ ವನುಾ  ಕ್ಕರಿತ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳು ಮತುತ  ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಗಳು. 

ಅಧ್ಯಯ ಯ-೪: ಪಾಶಿಾ ತಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸಕರು ಮತುತ  ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳು: ಪಿ್ ೀಟೀ (ಅನುಕರಣವಾದ್)  

ಅರಿಸ್ಾ ಟ್ಲ್ (ಕೆಥಾಸಿ್ರ್) ಲ್ೆಂಜಿನರ್ (ಮಹೊೀನಾ ತಿ ತತವ ) ಟಿ. ಎರ್. ಎಲ್ಲಯಟ (ವಾ ಕ್ರತ ತವ  ನರಸನ ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ) 

ಭಾಗ ೩ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೫: ಭಾರತಿೀಯ ಕಾವಾ ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅಭಾಾ ಸ ಪಠ್ಾ : 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೬: ಪಾಶಿಾ ತಾ  ಕಾವಾ ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಅಭಾಾ ಸ ಪಠ್ಾ : 

 

೧೩. ಸ್ನಹಿತಯ  ಕಲಪ ತರು – ೬ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನ್ಾ ಡ:  

ಕನ್ಾ ಡ ಕಾವಯ  ಮಿೋಮಾಿಂಸೆಯ ರೂಪಗಳು: ಪತಿರ ಕೆ -೬ ಪರಿವಿಡಿ 

(ಕೆರ ಡಿಟೆ್ಳು-೩, ಪಾಠ್ದ್ ಅವಧಿ-೩ ಗಂಟೆಗಳು, ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೀಕೆೆ ಗ್ಗ ೬೦ ಅೆಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆೆಂತರಿಕ ಅೆಂಕಗಳು ೪೦) 

ಭಾಗ ೧ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೧. ಕನಾ ಡ ಕಾವಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ ಕ್ಕರಿತ ಕನಾ ಡ ಕವಿಗಳ ಚ್ಛೆಂತನೆಗಳು,  

ಕವಿರಾಜಮಾಗ್, ಪಂಪ, ನ್ಯಗಚಂದ್ರ , ಕ್ಕಮಾರವಾಾ ಸ, ಕ್ಕವೆೆಂಪು, ಅಡಿಗ, ಸಿದ್ಧ ಲ್ಲೆಂಗಯಾ . ಪರ ತಿಭಾ 

ನಂದ್ಕ್ಕಮಾರ್. ಇವರ ಆಯದ  ಕಾವಾ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೨. ಜಾನಪದ್ ಕಾವಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ: ಜಾನಪದ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾವಾ ಶಾಸತ ರ ಕ್ಕರಿತ ಉಲಿ್ಲೀಖಗಳ ಮೂಲಕ 

ಭಾಗ ೨ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೩. ದ್ಲ್ಲತ- ಬಂಡಾಯ ಕಾವಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸೆಯ ಅೆಂಶ್ಗಳು:  

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೪. ಮಹಿಳ ಕಾವಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸೆಯ ಸವ ರೂಪ, ಲಕ್ಷಣಗಳು.  

ಭಾಗ ೩ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೫. ದ್ಲ್ಲತ- ಬಂಡಾಯ ಕಾವಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ ಕ್ಕರಿತ ಆಯದ  ಪಠ್ಾ . 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೬. ಮಹಿಳ ಕಾವಾ  ಮಿೀಮಾೆಂಸೆ ಕ್ಕರಿತ ಆಯದ  ಪಠ್ಾ  . 
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೧೪. ಸ್ನಹಿತಯ  ಕಲಪ ತರು ೭: ನ್ಯಲೆನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನ್ಾ ಡ 

ಪತಿರ ಕೆ-೭: ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ವಿಮರ್ಶ್ ಪರಿವಿಡಿ 

ಭಾಗ ೧: ಸಂಶೋಧನೆ  

೧. ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆ, ಅಥ್, ಸವ ರೂಪ , ಬಗ್ಗಗಳು, ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ವಿಧ್ಯನಗಳು 

೨. ಕೆೆೀತರ ಕಾಯ್ ಮತುತ  ಸಂಶೀಧ್ನ್ಯ ಹಂತಗಳು :  ಕೆೆ ೀತರ  ಕಾಯ್ದ್ ಮಹ್ತವ  , ಸವ ರೂಪ , ಕೆೆ ೀತರ ಕಾಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಹಿತಿ  ಸಂಗರ ಹ್ಣೆರ್ಗಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧ್ಯನಗಳು, ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ಹಂತಗಳು. 

ಭಾಗ ೨: ವಿಮರ್ಶ್ 

೧. ಸಾಹಿತಾ  ವಿಮಶ್ನ್ಯ ಅಥ್, ಸವ ರೂಪ, ಉದೆದ ೀಶ್, ಮತುತ  ಚಾರಿತಿರ ಕ, ಪಾರ ಯೊೀಗಿಕ, ಸಿತ ರೀವಾದಿ ವಿಮಶ್ನ್ಗಳು 

೩. ವಿಮಶ್ನ್ಯ ವಿಧ್ಯನಗಳು: ಕನಾ ಡ ವಿಮಶ್ನ್ಯ ಚಾರಿತಿರ ಕ ಅವಲೀಕನ 

ಭಾಗ ೩: ಅಭಾಯ ಸ್ಕೆಾ ಗಿ ಪಠ್ಯ ಗಳು  

೧. ಒೆಂದು ಸಂಶೀಧ್ನ್ಯ ಲೇಖನ                  

೨. ಒೆಂದು ವಿಮಶಾ್ ಲೇಖನ 

 

೧೫. ಸ್ನಹಿತಯ  ಕಲಪ ತರು ೮: ನ್ಯಲೆನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ಐಚಿ್ಛಕ ಕನ್ಾ ಡ 

ಪತಿರ ಕೆ-೮: ಜ್ಞನ್ಪದ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳ ಸ್ನಹಿತಯ  ಪರಿವಿಡಿ 

(ಕೆರ ಡಿಟಸಗಳು –3, ಅವಧಿ -3 ಗಂಟೆಗಳು, ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೀಕೆೆ ಗ್ಗ -60 ಅೆಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆೆಂತರಿಕ ಗುಣಾೆಂಕಗಳು –40) 

ಭಾಗ ೧ 
ಅಧ್ಯಯ ಯ ೧. ಜನಪದ್-ಜಾನಪದ್: ಜಾನಪದ್ ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತಗಳು, ಭೌತಿಕ ಜಾನಪದ್, ಮೌಖಿಕ ಜಾನಪದ್,  
ಅಧ್ಯಯ ಯ ೨. ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತಾ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಠ್ಾ    

ಭಾಗ ೨ 
ಅಧ್ಯಯ ಯ ೩. ಜನಪದ್ ರಂಗಭೂಮಿ: ಪರ ದ್ಶ್್ನ ಕಲ್ಲಗಳು, ಜನಪದ್ ಮಹಾ ಕಾವಾ ಗಳು, ಜಾನಪದ್ದ್ಲಿ್ಲ   
ಪಾರ ರ್ದಶಿಕತೆ, ದೈವತಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು. 
ಅಧ್ಯಯ ಯ ೪. ಜನಪದ್ ರಂಗಭೂಮಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಠ್ಾ  

ಭಾಗ ೩ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ ೫. ಮಹಿಳ ಸಾಹಿತಾ : ಕನಾ ಡ ಲೇಖಕ್ರಯರು ಮತುತ  ಜನಪಿರ ಯ ಸಾಹಿತಾ  
ಅಧ್ಯಯ ಯ ೬. ಮಹಿಳ ಸಾಹಿತಾ  ಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಠ್ಾ : ಗುಲ್ಬಿ ಟ್ಟಕ್ರೀರ್ (ಆಯದ  ಭಾಗ),  
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ಕನ್ಾ ಡ ಮುಕು  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆಗಳು 

ಅನಾ  ಜಾಾ ನ ಶಾಖ್ಯಗಳ ಅರಿವನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಅಭಿರುಚ್ಛಗ್ಗ ತಕೆೆಂತೆ ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ಆಯೆ್ಕ ಗ್ಗ ವಿವಿಧ್ ಪಠ್ಾ ಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು, ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲ, ವಿವಿಧ್ ಶಿಸುತ ವಿಶಿಷ್್  ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  

ಒದ್ಗಿಸುವುದು, ಉದಾ ೀಗ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಿಳಿವು ಮತುತ  ನಡಾವಳಿಯನುಾ  

ರೂಡಿಸಿಕಳುಳ ವ ಸಾಧ್ಾ ತೆಗಳನುಾ  ತೆರೆಯುವುದು ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆಗಳ ಉದೆದ ೀಶ್. ಹಾರ್ಗಗಿ ಸದ್ರಿ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆಗಳನುಾ  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಎರಡಲಿದೆ ಇದುವರೆಗ್ಗ 

ಸೃಜಿಸಿರುವ ಉಳಿಕೆ ಐದೂ ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇದುವರೆಗ್ಗ ಕಲ್ಲತಿಲಿದ್ ಯಾವುದ್ಯದ್ರು 

ಒೆಂದ್ನುಾ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಕಲ್ಲಯುವ ಅವಕಾಶ್ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಗಿದೆ. ನ್ಯವು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ರಾಜಾ  ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫ್ಯರಸು ಮಾಡಿರುವ ಕೀರ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾ ಸವು ಈ 

ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:  

ಕೀರ್ಸ್ ವಿವರ/ಕೆರ ಡಿಟಸ ವಿವರ (OE ) ಬೀಧ್ನ್ಯ/ಪಾರ ಯೊೀಗಿಕ ಅವಧಿ 

ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ( OE) 03 Credits ವಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಅವಧಿ 03 

 

ಪರಿೀಕೆಾ  ವಿವರ/ಅೆಂಕ ವಿವರ (OE ) ಪರಿೀಕೆಾ  ಅವಧಿ 

ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕ  ( OE) ಆೆಂತರಿಕ ಅೆಂಕ-೪೦ ಸಿ೧-ಸಿ೨ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  (ಸಿಸಿಇ) 

ಸೆಮಿಸ್ ರು ಕನೆ ಪರಿೀಕೆಾ  ಅೆಂಕ ೬೦ ೨-೩೦ ಗಂಟೆಗಳು 

 

೧೬. ಬಾಷಾಿಂತರ ಕೌಶ್ಲ: ಕನ್ಾ ಡ ಮುಕು  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ- ೬  

ಪರ ಧಾನ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು ಡಾ. ಮುನಯಪಪ . ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೇಾಂದರ . 
ಸಂಪಾದ್ಕರು: ಡಾ. ರಾಮಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಟಿ. ಬೇಗೂರು, ಡಾ. ಅಮರೇೆಂದ್ರ  ಶ್ನಟ್ಿ  ಆರ್., ಶೀಭಾರಾಣಿ 

ಎನ್.  

(ಒಟ್್ಟ  ೩೬ ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಭಾಗ ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತ ಮತೊತ ೆಂದು ಭಾಗ ಭಾಷಾೆಂತರ ಕೌಶ್ಲ ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ ಹಂಚ್ಛಕೆ 

ಮಾಡಿದೆ. ಮದ್ಲ ಭಾಗಕೆೆ  ೬ ಗಂಟೆಗಳು ಇನುಾ ಳಿದ್ ಭಾಗಗಳಿಗ್ಗ ತಲ್ ಆರು ಗಂಟ್ಗಳಂತೆ ಒಟ್್ಟ  ೩೬ 
ಗಂಟೆಗಳನುಾ  ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ ನಗಧಿಸಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪಾರ ಕ್್ರ ೀಸಿನ ಮೂಲಕವೆ ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ 

ಗುರಿಯಾಗಬೇಕ್ಕ ಎನುಾ ವುದು ಮತುತ  ರ್ಥಯರಿಯನುಾ  ಕಲ್ಲಯುವುದು ಪಾರ ಕ್್ರ ೀಸಿನ ಮೂಲಕವೆ ಆಗಬೇಕ್ಕ 

ಎನುಾ ವುದು ಈ ಪತಿರ ಕೆಯ ಡಿಸೈನನ ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ್ ವಲಯಗಳ ಭಾಷಾೆಂತರಗಳನುಾ  ಅರಗಿಸಿಕಳುಳ ವ 

ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ್ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಉದೀಗ ಗಳಿಕೆಯ ಕೌಶ್ಲಗಳನುಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಗಳಿಸಲ್ಲ ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ಇಲಿ್ಲನ 

ಇನಾ ೆಂದು ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗ್ಗಯ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಎರಡನೆ ಭಾಗದ್ ಪಾಲೆಳುಳ ವಿಕೆಯನುಾ  ಆೆಂತರಿಕ 

ಅೆಂಕಗಳಿಗ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚ  ಆಧ್ರಿಸಲು ಶಿಫ್ಯರಸು ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ) 
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ಭಾಷಾಿಂತರ ಕೌಶ್ಲ ಪರಿವಿಡಿ 

ಭಾಗ ೧ ಭಾಷಾಿಂತರ ಪರಂಪರೆ ಪರಿಚಯ 

೧. ಭಾಷಾೆಂತರದ್ ಅಥ್, ಸವ ರೂಪ, ವಿಧ್ಗಳು ಮತುತ  ಕನಾ ಡದ್ ಅನುವಾದ್ ಪರಂಪರೆಯ ಚಾರಿತಿರ ಕ 
ಅವಲೀಕನ. 
೨. ಪದ್ಗಳ ಅನುವಾದ್, ವಾಕಾ ಗಳ ಅನುವಾದ್, ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಅನುವಾದ್ದ್ ಪಾರ ಯೊೀಗಿಕ ಅಭಾಾ ಸಗಳು. 

ಭಾಗ ೨: ಆಯದ  ಕೆೆೀತರ ಗಳ ಅನುವಾದ್ದ್ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾೆಂತರ ಕೌಶ್ಲ ಗಳಿಕೆ ಅಭಾಾ ಸಗಳು 

೧. ಪತಿರ ಕೋದಯ ಮ ಕೆಷ ೋತರ ದ ಆಯದ  ಭಾಗಗಳು 

೧. ಒೆಂದು ಸಂಪಾದ್ಕ್ರೀಯ ಬರಹ್ದ್ ತುಣುಕ್ಕ 

೨. ಒೆಂದು ರಾಜಕ್ರೀಯ ವರದಿಯ ತುಣುಕ್ಕ 

೩. ಒೆಂದು ಕ್ರರ ೀಡಾ ವರದಿಯ ತುಣುಕ್ಕ 

೪. ಒೆಂದು ಓದುಗರ ಪತರ ದ್ ಪಠ್ಾ  
 

೨. ವಿಜ್ಞಾ ನ್, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್, ಆರೋಗಯ  ಕೆಷ ೋತರ ದ ಆಯದ  ಭಾಗಗಳು 

೧. ಕಂಪೂಾ ಟ್ರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಒೆಂದು ಪಠ್ಾ  ಭಾಗ 

೨. ಒೆಂದು ಅಡಿಗ್ಗ ರೆಸಿಪಿಯ ವಿವರಣಾ ಪಠ್ಾ  

೩. ಒೆಂದು ವಿಮೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಠ್ಾ  

೪. ಆರೀಗಾ  ನವ್ಹ್ಣೆ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಕಾಯಿಲ್ಲಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಲೇಖನ. 
೩: ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುಯಲ್ಗಳ ಆಯದ  ಭಾಗಗಳು 

೧. ಒೆಂದು ಟೆಡ್ ಟ್ಟಕ್ ಭಾಗ 

೨. ಟೆಡ್ ಟ್ಟಕ್ಸ ಇನಾ ೆಂದು ಭಾಗ 

೩. ಟೆಡ್ ಟ್ಟಕ್ಸ ಮತೊತ ೆಂದು ಭಾಗ 

೪. ಡಾಕ್ಕಾ ಮೆೆಂಟ್ರಿ(ಸಾಕ್ಷಾ ಚ್ಛತರ ) ಅಥವಾ ಸಿನಮಾದ್ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯ ಭಾಗಕೆೆ  ಸಬ ಟೈಟ್ಲಿ್   

೪. ವಯ ವಹಾರಿಕ ಕೆಷ ೋತರ ದ ಆಯದ  ಪಠ್ಯ  ಭಾಗಗಳು 

೧. ಒೆಂದು ಬರ ೀಶ್ರ್ 

೨. ಒೆಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚ್ಛಕೆ  ಜಾಹಿೀರಾತುಗಳು 

೩. ಆಹಾವ ನ ಪತಿರ ಕೆ 

೪. ಕರಪತರ ದ್ ಒೆಂದು ಭಾಗ 

೫:  ಸೃಜ್ನ್ಶಿೋಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಷ ೋತರ ದ ಆಯದ  ಪಠ್ಯ ಭಾಗಗಳು 

೧. ಸಣಣ  ಪದ್ಾ ಗಳು (ಶಾಯಿರಿ, ಚ್ಚಟ್ಟಕ್ಕ, ದೀಹೆ, ವಚನ, ಹಾಯೆು , ಹ್ನ) 

೨. ಮಕೆಳ ಪದ್ಾ  (ನಸ್ರಿ ಪಾರ ಸಗಿೀತೆಗಳು) 

೩. ಒೆಂದೆರಡು ಪುಟ್ಗಳ ಸಣಣ ಕತೆ 

೪. ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ್ದ್ ತುಣುಕ್ಕ (ಟೆಡ್ ಟ್ಟಕಿ್  ನೆಂದ್) 
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೧೭. ಮುದರ ಣ ನವ್ಹಣೆ: ಕನ್ಾ ಡ ಮುಕು  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ- ೭ 
ಪರ ಧ್ಯನ ಸಂಪಾದ್ಕರು: ಡಾ. ಮುನಯಪಪ , ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ರು, ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಕೇಾಂದರ  

ಸಂಚಾಲಕರು: ಡಾ. ರಾಮಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಟಿ. ಬೇಗೂರು  

ಅತಿಥ ಸಂಪ್ರದಕ್ರು: ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ , ಕೃಷು ಮೂತಿ್ ಎಾಂ., ರಾಜ್ಶೇಖ್ರ.  
 

(ಪರ ತಿ ಅಧ್ಯಾ ಯಕೆೆ  ತಲ್ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಒಟ್್ಟ  ೨೫ ಗಂಟೆಗಳನುಾ  ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ ನಗಧಿಸಿದೆ. ಮಿಕೆೆಂತೆ 

೧೫ ಗಂಟೆಗಳನುಾ  (ಹ್ದಿನೈದು ದಿನಗಳನುಾ ) ಇೆಂಟ್ನ್ಸ್ಶಿಪಸ (ಪಾರ ಯೊೀಗಿಕ) ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ ನಗಧಿಸಿದೆ. ಈ 

ಪತಿರ ಕೆಯನುಾ  ಕನಾ ಡ ಮುಕತ  ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿ ಓದುವವರಿಗ್ಗ ಉದಾ ೀಗ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಾ ತೆಯನುಾ  ವಿಸತ ರಿಸುವುದು 

ನಮಮ  ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. ಹಾರೀಹ್ಳಿಳ ಯ ಕೈರ್ಗರಿಕಾ ಪರ ರ್ದಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಪಿರ ೆಂಟ್ರ್ಸ್ ಅಸೀಸಿಯೇಶ್ನ್ಸ 

ಪಿಾೆಂಟಸ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯೆ್ಕಯ ಮುದ್ರ ಣಾಲಯಗಳ ಜೊತೆ, ಪರ ಕಾಶ್ಕರ ಜೊತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು 

ಎೆಂ.ಒ.ಯು. ಮಾಡಿಕೆಂಡು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಇೆಂಟ್ನ್ಸ್ಶಿಪಸ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಶಿಫ್ಯರಸನ್ನಾ  ಪಠ್ಾ  

ಸಂಪಾದ್ನ್ಯ ಸಮಿತಿ/ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡುತತ ದೆ. ಈ ಕೀರ್ಸ್ ಫಲಪರ ದ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ ಯೊೀಗಿಕ 

ಕಲ್ಲಕೆ, ಹಾಾ ೆಂಡಿ್ಸ ಆನ್/ ಆನುಭವಾತಮ ಕ ಕಲ್ಲಕೆಯನುಾ  ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫ್ಯರಸು ಮಾಡುತತ ದೆ. 

ಪರ ತಿ ಸೆಮಿಸ್ ರಿನಲಿ್ಲ  ಐದು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಈ ಕೀರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಉದಾ ೀಗ ಕೆೆೀತರ  ಅಷ್್ ನುಾ  

ತಳಿಕಳಳ ಬಹುದು ಎೆಂಬ್ಲ್ದು ಮಂಡಳಿಯ ನಲುವು.) 

 

ಕನ್ಾ ಡ ಮುದರ ಣ ನವ್ಹಣೆ ಕನ್ಾ ಡ ಮುಕು  ಆಯೆ್ಕ  ಪತಿರ ಕೆ-೭ ಪರಿವಿಡಿ 

1 ಮುದರ ಣ ನವ್ಹಣೆ – ಮುದರ ಣ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ನ್ಡೆದು ಬಂದ ದ್ಯರಿ 

1.1. ಪಾರ ಚ್ಛೀನತೆ  

1.2. ರ್ದಸಿ ವಿಧ್ಯನಗಳು  1.3. ಪಾಶಿಾ ತಾ  ವಿಧ್ಯನಗಳು  

1.4. ವಸಾಹ್ತುಕಾಲ್ಲೀನ ಮುದ್ರ ಣ ರೂಪರೇಷೆಗಳು  

1.5. ಕಲಿಚಿ್ಛ ನ ಮುದ್ರ ಣ  

1.6. ಗುಟೆನ್ಸಬಗ್- ಚಲನಶಿೀಲ ಅಚಿ್ಚ  ಮಳೆ ವಿನ್ಯಾ ಸ  

1.7. ಯಾೆಂತಿರ ಕ ಪದ್ಧ ತಿ 1.8. ಅಚಿ್ಚ  ಪದ್ಧ ತಿ  

1.9. ಮೀಸೀಟೈಪ,  1.10. ಲ್ಲೀನೀಟೈಪ 

1.2. ಮುದರ ಣದ ನ್ವೋದಯ 

1.2.2. ಕೀಲೆತತ  – ಬಳಳ ರಿ-ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಗೆಂಡ ಪರ ಯೊೀಗಶಿೀಲತೆ  

1.2.3. ಹ್ಸತ ಪರ ತಿ ಸಿದ್ಧ ತೆ , 1.2.4. ಅಕ್ಷರ ಸಂಯೊೀಜನೆ  

1.2.5 ಕರಡು ತಿದುದ ವಿಕೆ , 1.2.6 ಸ್ಿ ೀನ್ ಪಿರ ೆಂಟಿೆಂಗ, 

2. ಮುದರ ಣ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ 

2.1 . ಆಫಸಸೆಟ ಮುದ್ರ ಣ,  
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2.2. ಟೇಸಿೆಂಗ ವಿಧ್ಯನ, 2.3. ನೆಗ್ಗಟಿವ, ಪಾಸಿಟಿವ,  

2.4 ಪಿ್ ೀಟ ತಯಾರಿಕೆ, 2.5 ಸಿ.ಟಿ.ಪಿ. 

2.2.1. ಒೆಂದು ಬಣಣ ದ್ ವಿನ್ಯಾ ಸ, 2.2.2 ಬಹುವಣ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾ ಸ,  

2.23 ಪುಸತ ಕ, 2.2.4 ಜಾಹಿೀರಾತು, 2.2.5 ದಿನಪತಿರ ಕೆ,  

2.2.6 ನಯತಕಾಲ್ಲಕೆಗಳ- ಪತಿರ ಕೆಗಳ ವಿನ್ಯಾ ಸ (ವೆಬ ಪಿರ ೆಂಟಿೆಂಗ) 

3. ಮುದರ ಣದ ವಿಧ್ಯನ್ಗಳು 

3.1. ಮುದ್ರ ಣ ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಂಪೂಾ ಟ್ರ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ್ ಬಳಕೆ,  

3. 1.2 ಏಕವಣ್ ಮುದ್ರ , 3. 1.3 ಬಹುವಣ್ ಮುದ್ರ ಣ.  

3. 1.4. ಕಾಗದ್ದ್ ಬಳಕೆ-ಬಗ್ಗಗಳು, 3. 1.5. ಇೆಂಕ್ಸ ಬಳಕೆ -ಬಗ್ಗಗಳು. 

3.2 ಬೈೆಂಡಿೆಂಗ ವಿಧ್ಯನಗಳು:  

3.2.1 ಹೊೀಲ್ಲಡ ೆಂಗ, 3.2.2 ಗದ್ರಿೆಂಗ, 3.2.3 ಸೆೆಂಟ್ರ್ ಪಿನಾ ೆಂಗ, 3.2.4 ಸೈಡ್ ಪಿನಾ ೆಂಗ,  

3.2.5 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೈೆಂಡಿೆಂಗ: 3.2. 6 ಪಸಫೆ್ಕ್್  ಬೈೆಂಡಿೆಂಗ, 3.2.7 ಕರ್ ಬೈೆಂಡಿೆಂಗ. 

3.3 ಲ್ಾ ಮಿನೇಷ್ನ್ ವಿಧ್ಯನಗಳು (ಮಾಾ ಟ, ರಿ್ಗನ, ಪಶ್ನವ ೀಟಸ, 3ಡಿ ಮುೆಂತದ್ವುಗಳು) 

3.4. ಮುದ್ರ ಣದ್ ಅೆಂತಿಮ ಹಂತದ್ ಸಬಗು ವೃದಿಧ  ತಂತರ ಗಳು  

ಸಾಪ ಟಸ ಯುವಿ, ಡಿರ ಪ ಆಫ ಯು ವಿ, ಫ್ಯಯಿಲ್ಸ ಪಿರ ೆಂಟಿೆಂಗ, ಎೆಂಬೀಸಿೆಂಗ, ನಲ್ಲ್ೆಂಗಸ 

4. ಆಧುನಕ ಡಿಜಟಲ್ ಮುದರ ಣ 

4.1 ಒೆಂದು ಬಣಣ ದ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಸ ಮುದ್ರ ಣ  

4.2. ನ್ಯಲೆು  ಬಣಣ ದ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಸ ಮುದ್ರ ಣ  

4.3. ಹ್ಲವು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಬಣಣ ಗಳ ಮುದ್ರ ಣ  

4.4. ಪಿ.ಒ.ಡಿ. ಮುದ್ರ ಣ  

                                                           ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು 
    ಕನಾ ಡ ಸಾಾ ತಕ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಂಡಳಿ 
           ಕನಾ ಡ ಅಧ್ಾ ಯನ ಕೆಂದ್ರ  

   ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ     


