೧. ಹೆಸರು

:

ಡ. ಕೆ.ರವ ೀಂದ್ರನಥ

೨. ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನೀಂಕ

:

೨೨.೦೭.೧೯೬೨

೩. ಜನ್ಮಸಥಳ

:

ಅಂಬಳಿ-೫೮೩೧೩೪,
ಹಗರಿಬ ೊಮಮನಹಳಿಿ ತಾಲೊಕು ಬಳ್ಾಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ.

೪. ಹುದ್ೆೆ

:

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಸ್ತರತಿಶಾಸ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಾಯಲಯ, ಹಂಪಿ.

೫. ವದ್ಾಹಹತೆ

:

೧. ಬಿ.ಎ. (೧೯೮೪-೮೮), ವಿಜಯನಗರ ಮಹಾವಿದಾಯಲಯ, ಹ ೊಸ್ ೇಟ .
೨. ಎಂ.ಎ. ಕನನ೨ (೧೯೮೮-೯೦), ಗುಲಬರ್ಾಾ ವಿವವವಿದಾಯಲಯ, ಕಲಬುರ್ಗಾ.
೩. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (೧೯೯೬), ‘ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ ೆ ಮಠ-ಮಾನಯಗಳ ಸ ೇವ ’
(ಮಾಗಾದವಾಕರು : ಡಾ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಹ ೊರಕ್ ೇರಿ) ಗುಲಬರ್ಾಾ ವಿವವವಿದಾಯಲಯ, ಕಲಬುರ್ಗಾ.

೬. ಸೆ ವ ಅನ್ುಭವ

:

೧. ಉನಾಯಸ್ಕ (೧೯೯೧-೯೨) ಸ್ಕ್ಾಾರಿ ರಥಮ ದರ್ ಾ ಕ್ಾಲ್ ೇಜು, ಬಳ್ಾಿರಿ.
೨. ಉನಾಯಸ್ಕ (೧೯೯೨-೯೭) ಗು.ವಿ.ವಿ.ಸಾನತ್ಕ್ ೊೇತ್ತರ ಕ್ ೇಂದರ, ಸ್ಂಡೊರು ಹಾಗೊ ರಾಯಚೊರು.
೩. ಸ್ಹ ಾರಧಾಯಕ (೧೯೯೭-೨೦೧೨) ಹಸ್ತರತಿಶಾಸ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಾಯಲಯ, ಹಂಪಿ.
೪. ಾರಧಾಯಕ (೨೦೧೨ ರಿಂದ) ಹಸ್ತರತಿಶಾಸ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಾಯಲಯ, ಹಂಪಿ.

೭. ಸೀಂಶೆ ಧನ ಕ್ೆ ತ್ರ

:

ಹಳಗನನಡ - ನಡುಗನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಸ್ತರತಿಶಾಸ್ರ, ಶಾಸ್ನಶಾಸ್ರ, ಗರಂಥಸ್ಂಾದನ ,
ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಅಧಯಯನಗಳು, ಚನಸಾಹಿತ್ಯ

೮. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
೧. ಸೀಂಶೆ ಧನೆ

:
:

ಮಾನಯ (೧೯೯೭), ಕನನಡ ದಾಖ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೦), ಆರ್ಗನದಿಯ (೨೦೦೩), ಕನನಡ ಟೇಕ್ಾ
ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೬) ಕನಾಾಟಕದ ಮಠಗಳು ಮತ್ುತ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೭) ಚರಿತ ರ-ಚಾರಿತ್ರಯ
(೨೦೦೮), ಚನಕ್ಾರರ ಚನ ೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೯) ರ್ ೈನ ಟೇಕ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೧೦) ಹಸ್ತರತಿಗಳು
: ಕನನಡಿಗರ ಬದುಕು (೨೦೧೨)

೨. ಗರೀಂಥ ಸೀಂಪದ್ನೆ :
1. ಕನನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಸ್ತರತಿ ಸ್ೊಚಿ ಸ್ಂುಟ-೧ (೨೦೦೧)
2. ಕನನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಸ್ತರತಿ ಸ್ೊಚಿ ಸ್ಂುಟ-೨ (೨೦೦೬)
3. ಗುಂಡಬರಹಮಯಯಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೬)
4. ನುಂಕ್ ಮಲ್ ಸಿದ ದೇವವರ ುರಾಣ (೨೦೦೭)
5. ಉದಧರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೧೦)
6. ಅಮರ ೇವವರ ುರಾಣ (೨೦೧೧)
7. ರವುರಾಮ ರಾಮಾಯಣ (೨೦೧೧)
8. ಕಿತ್ೊತರು ರುದರಮಮನ ಕಥ (೨೦೧೭)
9. ರರಮಯ ರತಾನಕರ (೨೦೧೭)
೩. ಸೀಂಪದ್ನೆ

:
1. ವಿೇರಶ ೈ (೨೦೦೦)
2. ದವಕದ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೧),
3. ಹಸ್ತರತಿ ವಾಯಸ್ಂಗ-೨ (೨೦೦೨),
4. ಬಳ್ಾಿರಿ ಜಿಲ್ಾೆ ದವಾನ (೨೦೦೫)
5. ಲಕೆಣಣ ದಂಡ ೇವನ ಶಿತ್ತ್ತವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿವ ೇಚನ (೨೦೦೫)
6. ಕಳಿರ್ (೨೦೦೬),

7. ಬಿ.ಎಂ. ಹ ೊರಕ್ ೇರಿ ಸ್ಮಗರ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೬)
8. ಅಧಯಯನದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು (೨೦೦೬),
9. ಹಸ್ತರತಿ ಅಧಯಯನ (೨೦೧೦)
10. ಹಸ್ತರತಿ ವಾಯಸ್ಂಗ-೧೧ (೨೦೧೧)
೪. ಅಭಿನ್ೀಂದ್/ಸೀಂಸಮರಣ ಗರೀಂಥ:
1. ಸಿರಿಸ್ಂದ (ಡಾ. ಬಿ.ವಿ.ಶಿರೊರ ಅಭಿನಂದನ ಗರಂಥ) (೨೦೦೨)
2. ಕಲೆರಳಿ (ಅರಳಿಹಳಿಿ ವರಣಬಸ್ವಾಯಾರ ಸ್ಂಸ್ಮರಣ ಗರಂಥ (೨೦೧೦)
೫. ಜ ವನ್ ಚರಿತೆರ :

೧. ಹಡದ ಅಣಣ (೨೦೦೨),
೨. ಕುರ ೇಕು  ಶಿರೇ ಸಿದದಯಯ ತಾತ್ನರು (೨೦೦೬)
೩. ಬಿ.ಎಂ. ಹ ೊರಕ್ ೇರಿ (೨೦೧೫)

೬. ವಮಶೆಹ

:

೯. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಗಹದ್ರ್ಹನ್ :

ಯಕಿತ - ಅಭಿಯಕಿತ (೨೦೧೦)
೧. ರ ೇಣಸಿದಧ : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ವಕುಂತ್ಲ್ಾ ರ್ ೊೇಶ ಟಿ)
೨. ಬಳ್ಾಿರಿ ಜಿಲ್ಾೆ ಐತಿಹಯಗಳು (ಡಾ. ಎ. ಕರಿಬಸ್)
೩. ಸಿದಧಲಂಗ ಟಿಣಶ ಟಿ ಸ್ಮಗರ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಡಾ. ಎಸ್. ಚಂದರಮೌಳಿ)
೪. ಕನನಡದಲೆ ಕೃಷಿಶಾಸ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಡಾ. ಎಚ್.ವಿರೊಾಕ್ಷ)
೫. ಕನನಡದಲೆ ಸ್ೊಶಾಸ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಡಾ. ಬಿ. ಮಂಜುಳ್ಾ)
೬. ನೊರ ೊಂದು ವಿರಕತರು : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ರ್ . ಕುಮಾರ್)
೭. ಹಾಲುಮತ್ ುರಾಣಗಳು : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ಬಿ. ಹುಲರ್ ಮಮ)
೮. ಕನಾಾಟಕ ಕುರುಬರ ಒಳಂಗಡಗಳು : ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ಎ.ಬಿ.ಬಾಳ)
೯. ಕನನಡ ಟೇಕಿನ ಚನಗಳು : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ನಾಡರ್ೌಡ ನಾಗರಾಜ)
೧೦. ಕನನಡ ರ್ ೈನ ಹಾಡುಗಳು : ಒಂದು ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ಕ್ .ರಮೇವ)
೧೧. ಕನಾಾಟಕ ಲಂರ್ಾಯತ್ ರಾಣಿಯರು : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ಸ್ುಮಂಗಲ್ಾ ಮೇಟ)

೧೦. ಎೀಂ.ಫಿಲ್. ಮಗಹದ್ರ್ಹನ್ :

೧. ಇಳಕಲೆ ಸಿೇರ : ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಧಯಯನ (ಶಿರೇಮತಿ ಲಲತಾ ಬಾವಿಕಟಿ)
೨. ಅಮರಕಲ್ಾಯಣ : ಒಂದು ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಧಯಯನ (ಶಿರೇಮತಿ ಅನುಮಾ ಆದಾುರ)
೩. ಧಮಾಕಲ್ಾಯಣ : ಒಂದು ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಧಯಯನ (ಶಿರೇ ಕ್ಾಂತ ೇವ ರ ಡಿಿ)
೪. ಚಿತ್ರಕಲ್ಾವಿದ ಬಿ.ಆರ್. ಬಾಳಿೇಕ್ಾಯಿ : ಬದುಕು-ಬರಹ (ಶಿರೇಮತಿ ಸಾವಿತಿರ ಟ ಂಕಲ)

೧೧. ಪ್ುರಸಾರಗಳು

:

ಎಂ.ಎ. (ಕನನಡ) ರಥಮ ಶ ರೇಣಿ (೧೯೯೦)
೧. ಅನುಮ ನಿರಂಜನ ಚಿನನದ ದಕ
೨. ದಿ. ಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ದ ೇವಮುಖ್ ಚಿನನದ ದಕ
೩. ಸ ಿೇಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಹ ೈದಾರಬಾದ್ ಚಿನನದ ದಕ

೧೨. ಪ್ರರ್ಸ್ತಿಗಳು :

೧. ಕನನಡ ುಸ್ತಕ ಸ ೊಗಡು ರವಸಿತ (ಕನನಡ ುಸ್ತಕ ಾರಧಿಕ್ಾರ, ೧೯೯೭)
೨. ಕನಾಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕ್ಾಡ ಮಿ ರವಸಿತ (ಕನನಡ ದಾಖ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಂಶ ೇಧನಾ ಕೃತಿ, ೨೦೦೦)
೩. ಶಿರೇ ಶಿರಾತಿರೇವವರ ರವಸಿತ (ಬಸ್ಯುಗದ ಚನ ೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ,
ಅತ್ುಯತ್ತಮ ವಿೇರಶ ೈ ಕೃತಿ, ೨೦೦೩)
೪. ಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ುರಸಾೆರ, ಕನಕುರ. (ಗುಂಡಬರಹಮಯಯಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ೨೦೧೧)
೫. ಕನಾಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕ್ಾಡ ಮಿ ರವಸಿತ (ಉದಧರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಂಾದಿತ್ ಕೃತಿ, ೨೦೧೨)

೧೩. ನಿವಹಹಿಸ್ತದ್ ಜವಬ್ೆರಿಗಳು

:
೧.

ಕನನಡ ವಿ.ವಿ. ುಸ್ತಕ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಂಾದಕ

೨.

ಡಾ. ವಂಬಾರ್ ೊೇಶಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೇಠದ ಸ್ಂಚಾಲಕ

೩.

ರ್ ೈನ ಅಧಯಯನ ಪಿೇಠದ ಸ್ಂಚಾಲಕ

೪.

ಕೊಡಲಸ್ಂಗಮ ಅಂತಾರಾಷಿರೇಯ ಚನ ಅಧಯಯನ ಕ್ ೇಂದರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

೫.

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಸ್ಂಯೇಜಿತ್ ದವಿಯ ಸ್ಂಚಾಲಕ

೬.

ಬಸ್ ಸ್ಮಿತಿ, ಬ ಂಗಳೂರು ರಕಟಣ ಹಾಗೊ ಸ್ಂಶ ೇಧನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ದಸ್ಯ

೭.

ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ತಾರರ್ಾರ ಇಲ್ಾಖ , ಬ ಂಗಳೂರು, ಅರಕಟತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ುತ
ದಾಖ್ಲ್ ಗಳ ರಕಟಣಾಮಾಲ್ ಯ ಸ್ದಸ್ಯ

೮.

ಸ್ಂಡೊರಿನ ರಭುದ ೇರ ಜನಕಲ್ಾಯಣ ಸ್ಂಸ ಥಯ ನಿದ ೇಾವಕ

೯.

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಾಯಲಯದ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಕುಲಸ್ಚಿ

೧೦. ದೃವಯಕಲ್ಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
೧೧. ಅಧಯಯನಾಂಗದ ನಿದ ೇಾವಕ
೧೪. ರ್ರಣ ಸಹಿತ್ಾ ಕ್ೆ ತ್ರದ್ ವಶೆ ಷ ಕೆೊಡುಗೆ :
ಕೃತಿಗಳು:
೧.

ಕನಾಾಟಕದ ಮಠಗಳು ಮತ್ುತ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೭)

೨.

ಚನಕ್ಾರರ ಚನ ೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೯)

೩.

ಬಸ್ಯುಗದ ಚನ ೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೦)

೪.

ಗುಂಡಬರಹಮಯಯಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೦೬),

೫.

ನುಂಕ್ ಮಲ್ ಸಿದ ದೇವವರ ುರಾಣ (೨೦೦೭),

೬.

ಉದಧರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨೦೧೦)

೭.

ಅಮರ ೇವವರ ುರಾಣ (೨೦೧೧),

೮.

ವಿೇರಶ ೈ (೨೦೦೦)

೯.

ಹಡದ ಅಣಣ (೨೦೦೨),

೧೦. ಲಕೆಣಣ ದಂಡ ೇವನ ಶಿತ್ತ್ತವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿವ ೇಚನ (೨೦೦೫)
೧೧. ಕರಿಬಸ್ ುರಾಣ (೨೦೧೨)
೧೨. ರ ೇಣಸಿದಧ ಮತ್ುತ.... (೨೦೧೨)
೧೩. ಬಸ್ಣಣನರ ಟೇಕಿನ ಚನಗಳು ಾರಚಿೇನ ಮತ್ುತ ಆಧುನಿಕ (೨೦೧೪)
ಲೆ ಖನ್ಗಳು
೧. ದಲತ್ ಚನಕ್ಾತಿಾಯರು : ಜಿೇನ ಮಿೇಮಾಂಸ
೨. ನಿಜವರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ
೩. ಸಿದಧಯಯ ುರಾಣಿಕರ ಚನಗಳು
೪. ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೊ ಕ್ ೊಲ್ಾಾರ ದ ೇಸಾಯಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಂಬಂಧ
೫. ಆರಾಧಯವಂಕರ ಕವಿಯ ಗುರು ಮಲ್ ೆೇವವರನ ಸ್ಥಳ ಯಾುದು?
- ಇತಾಯದಿ ೧೦೦ಕೊೆ ಹ ಚುು ಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಂಬಂಧಿ ಲ್ ೇಖ್ನಗಳು.

ಪ್ರಕಟ್ಟತ್ ಅಧಾಯನ್ಗಳು
೧. ರ ೇಣಸಿದಧ : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ವಕುಂತ್ಲ್ಾ ರ್ ೊೇಶ ಟಿ)
೨. ನೊರ ೊಂದು ವಿರಕತರು : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ರ್ . ಕುಮಾರ್)
೩. ಕನನಡ ಟೇಕಿನ ಚನಗಳು : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ನಾಡರ್ೌಡ ನಾಗರಾಜ)
೪. ಕನಾಾಟಕ ಲಂರ್ಾಯತ್ ರಾಣಿಯರು : ಒಂದು ಅಧಯಯನ (ಡಾ. ಸ್ುಮಂಗಲ್ಾ ಮೇಟ)
೫. ಅಮರಕಲ್ಾಯಣ : ಒಂದು ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಧಯಯನ (ಶಿರೇಮತಿ ಅನುಮಾ ಆದಾುರ)
೬. ಧಮಾಕಲ್ಾಯಣ : ಒಂದು ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಅಧಯಯನ (ಶಿರೇ ಕ್ಾಂತ ೇವ ರ ಡಿಿ)

