೦೧. ಹೆಸರು

:

ಡ. ವಿಠಲರವ್ ಟಿ. ಗಯಕ್ಾಡ್

೦೨. ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

:

೨೨.೦೭.೧೯೬೦

೦೩. ವಿದಾಹಹತೆ

:

ಎಾಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೦೪. ವಿಲಸ
ಕಚೇರಿ:

:

ಪ್ಾಧಾಪಕರು, ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಭಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ, ವಿದಾರಣ್ಾ – ೫೮೩೨೭೬
ಹೆೊಸೇಟೆ (ತ), ಬಲಾರಿ (ಜಿ), ಕನಹಟಕ

ಮನ

:

ಶ್ಾೇ ಅಾಂಬಜೊಾೇತಿ ನಿಲಯ, ನ್ಾಂ.೧೭೨೧/೨೨೬/೮೯
೩ನಯ ಕ್ಾಸ್, ೭ನಯ ಳಡ್ಹ, ವಿೇರನ್ಗೌಡ ಯೊೇಡ್,
ಎಾಂ.ಪಿ. ಪಾಕ್ಶ್ ನ್ಗರ, ಟಿೇಚಸ್ಹ ಕ್ರೊನಿ,
ಹೆೊಸೇಟೆ – ೫೮೩೨೦೧, ಬಲಾರಿ (ಜಿ), ಕನಹಟಕ

೦೫. ಬಫಲ್
೦೬. ಮಭೇ

ಸಾಂಯಾ
ವಿಲಸ

:

೯೪೪೯೬ ೨೨೫೯೬, ೯೫೩೫೮ ೦೬೪೯೮

:

vrtgaikwad@gmail.com

೦೭. ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹಿಸುತಿಿರುರ್ ವಿಭಗ :

ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಭಗ

೦೮. ಪಾಸುಿತ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹಿಸುತಿಿರುರ್ ಹುದೆ : ಪ್ಾಧಾಪಕ
೧೦. «µÀAiÀÄ vÀdv
Õ É:
೦೧. ಕನ್ನಡ ಶಹಿತಾ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮತುಿ ವಿಮಳಹ
೦೨. ಮರ ಶಹಿತಾ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮತುಿ ವಿಮಳಹ
೦೩. ಶಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುಿ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ್
೦೪. ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್
೦೫. ಭವಾಂತರ: ಮರ ಮತುಿ ಮಾಂಗ್ಲಿಷಿನಿಾಂದ
೦೬. ಮಹಿಲ ಅಧ್ಾಯನ್ (ಲಾಂಗ ಸಾಂಬಾಂಧಿ ಅಧ್ಾಯನ್)
೧೧. ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಸಸುತಿಿರುರ್ ಸಸಿಿಯ ೇೇತಾಗ ು :
1. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw CzsÀåAiÀÄ£À
೨. ªÀÄ»¼Á CzsÀåAiÀÄ£À
೩. ¨sÁµÁAvÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À
೪. ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÀÄvÀÄÛ vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À
೫. ªÀÄgÁp ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw CzsÀåAiÀÄ£À
೬. ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ EAVèµïUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨sÁµÁAvÀgÀ
೧೨. ೋೇಜನಗ ವಿರ್ರ :
೦೧. ಸಾಂಳೊೇಧ್ನ್ ಕನಹಟಕÀ
೦೨. ಪುರಣ್ಕೊೇಶ್ÀÀ
೦೩. ಕನ್ನಡ ಶಹಿತಾ ಶ್ತಮನ್ದ ನೊೇಟ: ಜ್ಞನ್ಪಿೇಠ ಪಾಶ್ಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ಕುಲಾಂಪು, ದ.ರ.ಫೇಾಂದಾ, ಶ್ರ್ರಮ
ಕ್ರಾಂತ, ಮಸ್ತಿ ಲಾಂಕಟೆೇಶ್ ಅಯಾಾಂಗರ್, ವಿ. ಕೃ.ಗೊೇಕ್ಸ (ಮರ್ರಲಿ ಶ್ರ್ರಮ ಕ್ರಾಂತ ಮತುಿ ವಿ.ಕೃ.
ಗೊೇಕ್ಸ ಎಾಂಬ ಕೃತಿಗ ು ಪಾಕಟಳಗ್ಲಲ.
೦೪. ಕರಕುಶ್ಲ ಕರಗ ು: ವಿಷಯ ವಿಶ್ಾಕೊೇಶ್, ಸಹ ಸಾಂಪ್ದಕ, ಪಾಕಟಿತ.
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೦೫. ಮಾಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಗ ಕನ್ನಡನ್ುಳದ ಸೊಚಿ: ಕನ್ನಡಕಕ ಮಾಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನನ್ ಶಹಿತಾದ ಮಹಿತಿ ಸಾಂಗಾಹೆ
೦೬. ಭವಾಂತರ ದತಿಸಾಂಗಾಹ ೋೇಜನ: ನಿರಾಂತರ
೦೭. ತರಿೇಯ ಮಸಕಾಂದರಿ (ಸ್ತಕಾಂದರ್ ಸದಿಲಹ ದೊಯಯ ಮತಿಷಸ), ಅನ್ುಳದ,
ಮರ ಮೊಲ: ಮು.ಮ. ಜಗತಪ್, ಪಾಕಟಿತ
೦೮. ಸ್ತರೇಳದಿ ವಿಮಳಹ: ಸಾರೊಪ ಮತುಿ ಪರಿಕಲಗಳನಗ ು, ಅನ್ುಳದ,
ಮರ ಮೊಲ: ಅಶ್ಾನಿ ಧೊೇಾಂಗಸ, ಪಾಕಟಿತ
.
೦೮ ಲಜ್ಾಗೌರಿ (ಭರತದಲಿನ್ ಸದಿಮತ ಉಪಸನಯ ಸಾರೊಪ), ಅನ್ುಳದ,
ಮರ ಮೊಲ: ರಮಚಾಂದಾ ಚಿಾಂತಮಣ್ ಢೇಯ, ಪಾಕಟಿತ
೦೯. ಭರತಿೇಯ ಸ್ತರೇಜಿೇರ್ನ್, ಅನ್ುಳದ, ಮರ ಮೊಲ: ಲೇಱ ಪ್ಟಿೇಲ, ಪಾಕಟಿತ
೧೦. ಮಷರಷಿರೇ ಸಾಂಸಕೃತಿ
೧೧. ಶ್ಾೇರಮಯಣ್ ದಶ್ಹನ್ಾಂ ಮಷಕ್ರ್ಾದಲಿ ಪ್ೌರಣಿಕತೆ, ಪಾಕಟಿತ
೧೨. ಮಧ್ಾಕ್ಲೇನ್ ಕನಹಟಕ ಮತುಿ ಮಷರಷರಗ ಲಿ ವಿಠಠಲ ಪಾಂನ (ಯು.ಜಿ.ಸ್ತ. ಪಾಧನ್ ೋೇಜನ)
೧೩. ಕನ್ನಡ-ಮರ ಶಾಂಸಕೃತಿಕ ಬಾಂಧ್ರ್ಾ (ಸ್ತರೇಯ ಭವ ೋೇಜನ), ಪಾಕಟಿತ
೧೪. ಕನ್ನಡ – ಮರ ದಲತ ಸತಮಕನನ್ಗ ು
೧೩. ಪಾಗತಿಯಲಿರುರ್ ೋೇಜನಗ ು :
೦೧. ಕನ್ನಡ –ಮರ ಪರಸಗಳರ ಅನ್ುಳದ ಪಾಿಾಮಗ ು
೦೨. ಭವಾಂತರ ಕೊೇಶ್ (ಮರ -ಕನ್ನದ
೧೪. ಪಾಕಟೆಗ ು: ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯದ ರ್ತಿಯಾಂದ :
೦೧. ತೆನಲರಮನ್ ಕಥೆಗ ು (೧೯೯೪), ನ್ರ್ಶಕ್ಷರ ಮರ, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ
೦೨. ಡ. ಎಸ್. ಎ . ಬಲ್ರಪಗಳ (೧೯೯೫), ನ್ಮಮರ್ರ ಮರ, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂ
೦೩. ಸಧ್ುನಿಕ ಮಲಯ ಾಂ ಕವಿತೆಗ ು, (ಸಾಂಪ್ದನ, ೧೯೯೭), ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ
೦೪.

ತರಿೇಯ ಮಸಕಾಂದರಿ ( ಸ್ತಕಾಂದರ್ ಸದಿಲಹ-೮), ಅನ್ುಳದ, ೨೦೦೦, ಮರ ಮೊಲ: ಮು. ಮ.
ಜಗತಪ, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ

೦೫.

ಕರಕುಶ್ಲ ಕರಗ ು ವಿಷಯ ವಿಶ್ಾಕೊೇಶ್, (ಸಹ ಸಾಂಪ್ದಕ,೨೦೦೦), ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ

೦೬.

ಸ್ತರೇಳದಿೇ ವಿಮಳಹ: ಸಾರೊಪ ಮತುಿ ಪರಿಕಲಗಳನಗ ು, (ಅನ್ು. ೨೦೦೧), ಮರ ಮೊಲ: ಅಶ್ಾನಿ
ಧೊೇಾಂಗಸ, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ

೦೭.

ಲಜ್ಾಗೌರಿ, (ಅನ್ು. ೨೦೦೧), ಮರ ಮೊಲ: ರಮಚಾಂದಾ ಚಿಾಂತಮಣ್ ಢೇಯ, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ
ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ

೦೮.

ವಿಠಠಲ ಸಾಂಪಾದಯ, ೨೦೦೫, ಪಾಶರಾಂಗ, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ

೦೯. ಭರತಿೇಯ ಸ್ತರೇಜಿೇರ್ನ್ (ಅನ್ು. ೨೦೦೯), ಮರ ಮೊಲ: ಲೇಱಪ್ಟಿೇಲ, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ
ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ
೧೦.

ಶ್ಾೇ ರಮಯಣ್ ದಶ್ಹನ್ಾಂ ಮಷಕ್ರ್ಾದಲಿ ಪ್ೌರಣಿಕತೆ, ೨೦೧೦, ಪಾಶರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ
ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ

೧೧.

ಕನ್ನಡ-ಮರ ಶಾಂಸಕೃತಿಕ ಬಾಂಧ್ರ್ಾ: ಸ್ತರೇಯ ಭವ ೋೇಜನ (೨೦೧೨), ಪಾಶರಾಂಗ
ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಹಾಂಪಿ

ಕನ್ನಡ

ಪಾಕಟೆಗ ು: ಬಹಾ :
೦೧. ರೊಪ-ಸಾರೊಪ, ವಿಮಹ ಸಾಂಕಲನ್, ಲನಿ ಪಾಕ್ಶ್ನ್, ಹೆೊಸೇಟೆ, ೧೯೯೭
೦೨. ಕುಲಾಂಪು ಶಹಿತಾದಲಿ ಲಲ್ಙರಿಕತೆ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಷಪಾಬಾಂಧ್ (೨೦೦೩), ಚೇತನ್ ಬುಸ ಷೌಸ್,
ಭಲ್ಸೊರು,
೦೩. ಸೊ ಸಾಂಪಾದಯ: ತತಿಾಜ್ಞನ್ ಮತುಿ ಕ್ಯಹ, (ಅನ್ು. ೨೦೦೪), ಮರ ಮೊಲ: ಸೇತು ಮಧ್ರ್ರವ್
ಪಗಡಿ, ಕನ್ನಡ ಪುಸಿಕ ಪ್ಾಧಿಕ್ರ, ಫಾಂಗ ೊರು
.
೦೪ ಮಲಿಕ್ಜುಹನ್ ಮತುಿ ಮಷರಷರ (ಅನ್ು. ೨೦೦೬), ಮರ ಮೊಲ: ರಮಚಾಂದಾ ಚಿಾಂತಮಣ್ ಢೇಯ,
ಪಾಭುದೇರ್ರ ಜನ್ಕಱಾಣ್ ಸಾಂಸೆ, ಸೊಾಂಡೊರು
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೦೫. ಾನಿಯಯ ರಣಿ ಲಿಮಬಯ (ಅನ್ು. ೨೦೦೯), ಮರ ಮೊಲ: ಪಾತಿಭ ರನ್ಸ, ನಾಶ್ನ್ ಬುಸ
ಟಾಸ್್, ನ್ರ್ದಹಲ
೦೬. ಫೇಾಂದಾಯರ್ರ ಮರ ಶಹಿತಾ ಕೃಷಿ (೨೦೧೦, ದಿನಾಂಕ ೦೧ನಯ ಜೊನ್ ೨೦೧೦ರಾಂದು ಬಿಡುಗಸ ),
ಡ. ದ.ರ.ಫೇಾಂದಾ ರಷಿರೇಯ ಶಮರಕ ಟಾಸ್್, ಧರಳಡ
೦೭. ಶ್ರರ ಶ್ಾಂಣಾಪುರದ ಶ್ಾೇ ಶ್ಾಂಭುಮಷದೇರ್, (ಅನ್ು. ೨೦೧೨), ಮರ ಮೊಲ: ರಮಚಾಂದಾ
ಚಿಾಂತಮಣ್ ಢೇಯ, ಲಾಂಗಯತ ಅಧ್ಾಯನ್ ಸಾಂಸೆ, ಶ್ಾೇ ಜಗದುುರು ತೆೊೇಾಂಟದಯಹ ಸಾಂಶೆನ್ ಮಠ, ಡಾಂಬ -ಗದಗ
.
೦೮ ರೊಪಬಾಂಧ್, ವಿಮಹ ಸಾಂಕಲನ್, ಸ್ತ.ವಿ.ಜಿ. ಪಾಕ್ಶ್ನ್, ಫಾಂಗ ೊರು, ೨೦೧೫
೧೬. ಪಾಕಟಿತ ಪಾಮುರ ರೇರನ್ಗ ು :
೦೧. ”ಕ್ರಾಂತರ ಕ್ದಾಂಬರಿಗ ಲಿ ರ್ಾಿಿ ಮತುಿ ಜಿೇರ್ನ್ ದೃಷಿ್’ : ಸತಾಶ್ುದ ಕ್ಯಕ, ದಾಲ್ಮಸ್ತಕ,
ಸಾಂ. ಬಿ. ರಜಳೇರರಪಗಳ, ಸಾಂ. ೨, ಸಾಂ. ೫-೬, ಭೇ-ಸಗಸ್್, ೧೯೯೨, ಎಸ್.ಜ.ಎಾಂ. ವಿದಾಪಿೇಠ, ಚಿತಾದುಗಹ
೦೨. ’ಹಸ್ತರ್ು, ಅಕ್ಷರ, ಅಭಿರ್ಾಿಿ ಮತಾದಿ’ (ಐದು ದಲತ ಸತಮಕನನ್ಗ ನ್ುನ ಸಧ್ರಿಸ್ತ): ಸಾಂಕಾಮಣ್-೩೨೫, ಸಾಂ. ನಿೇಱ
ಪ್ಟಿೇಲ, ಸಾಂ. ೩೪, ಸಾಂ. ೫, ಸಪ್ಾಂಬರ್, ೧೯೯೯
.
೦೩
”ಸ್ತರೇಳದಿ ಚಿಾಂತನಯ ಸಾರೊಪ ಮತುಿ ಪ್ರಾಂಪರಿಕ ಹಿನನರ’, ತರ ಬ ು ತೆಾಲ್ಮಸ್ತಕ,
ಸಾಂ. ಬಿ.ಎನ್. ಗೊೇವಿಾಂದರವ್, ಸಾಂ. ೨೫, ಸಾಂ. ೪, ಭೇ-ಜುರಲ್, ೨೦೦, ಸ್ತರಿಗಯ
೦೪. “ಕನ್ನಡ-ಮರ ಭವ ಬಾಂಧ್ರ್ಾ”, ’ಬಾಂಧ್ರ್ಾ’, ಸಾಂ. ರಜಳೇರರ ಮಚಚಾಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಜ್ಗೃತಿ ಪುಸಿಕಮರ,
ಅಲಿಮಪಾಭು ಜನ್ಕಱಾಣ್ ಸಾಂಸೆ, ಸ್ತದ ಸಾಂಶೆನ್ ಮಠ, ಚಿಾಂಚಣಿ, ೨೦೧೩
೦೫. ”ಸಾಂತ ಕನ್ಕದಸ ಮತುಿ ಶ್ಶ್ುನ ಷರಿೇಫ’, ಕನ್ಕದಸರ ಶಹಿತಾ ದಶ್ಹನ್, ಸಾಂ. ಜಗನನನ ಸರ್. ಗೇನ್ಣ್ಣರ್ರ,
ಕ್ಗ್ಲನರ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಪ್ಾಧಿಕ್ರ, ಷಲೇರಿ, ೨೦೧೧
.
೦೬ “ಭಕಿ ಕನ್ಕದಸ ಮತುಿ ಸಾಂತ ತುಕ್ರಮ’, ದಸಶಹಿತಾ ಸಾಂಪದ, ಸಾಂ. ವಿದಾಳಚಸಗಳತಿ ಅರ ುಮಲಿಗ
ಪ್ನಹಶರಥಿ, ಅರ ುಮಲಿಗ ಹರಿದಸ ಹೆರಿಟೆೇಜ್ ಫೌಾಂಸೇಶ್ನ್, ಫಾಂಗ ೊರು, ೨೦೧೫
೦೭. ’ಸಾಂತ ಜ್ಞನೇಶ್ಾರ’, ಅನ್ುಭರ್ ಪನ, ಪಾ. ಸಾಂ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ರ್ರುದಾಪಗಳ, ಉದಾನ್ ಶ್ಾೇ ಪಾಕ್ಶ್ನ್, ಸ್ತದ ಗಾಂಗಮಠ,
ತುಮಕೊರು, ೨೦೧೧
೦೮. ”ಮಾಂದಿನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಮಳಹ’, ಳೊೇಧ್-ಪರಿಳೊೇಧ್, ಸಾಂ. ಬಸರ್ರಜ ಕಲುುಡಿ, ಸಾಂ.೧, ಸಾಂ. ೧, ಜುರಲ್-ಅಕೊ್ೇಬರ್,
೨೦೧೨, ಕನಹಟಕ ಸಾಂಳೊೇಧ್ಕರ ಕೊಕಟ (ರಿ.), ಫಾಂಗ ೊರು
.
೦೯ ಕನ್ನಡ-ಮರ ಭವ ಬಾಂಧ್ರ್ಾ, ಬಾಂಧ್ರ್ಾ, ಸಾಂ. ರಜಳೇರರ ಮಚಚಾಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಜ್ಗೃತಿ ಪುಸಿಕ ಮರ,
ಅಲಿಮಪಾಭು ಜನ್ಕಱಾಣ್ ಸಾಂಸೆ, ಸ್ತದ ಸಾಂಶೆನ್ ಮಠ, ಚಿಾಂಚಣಿ, ೨೦೧೩
೧೦. ’ಗುರುಮೊತಿಹ ಾಂಡಕೊರ ಅರ್ರ ಕನ್ನಡ ಭವಾಂತರ ಕೃತಿಗ ು’, ಹಗರಿಶಲನ್ ಶಧ್ಕ ಶ್ಾೇ ಗುರುಮೊತಿಹ
ಾಂಡಕೊರು ಅರ್ರ ಅಭಿನ್ಾಂದನ್ ಗಾಾಂನ, ಶ್ಾೇ ಾಂಡಕೊರು ಅಭಿನ್ಾಂದನ್ ಸಮಿತಿ,
ಫಾಂಗ ೊರು, ೨೦೦೪
೧೭, ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಗಹದಶ್ಹನ್ :
(ಎಾಂಟು ವಿದಾಥಿಹಗ ು ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಪಸದಿರುತಿಯ ಮತುಿ ಏ ು ಜನ್ ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಸಸ್ತರುತಿಯ.)
೦೧.
ಉಭೇಶ್ ಜಿ.
’ನ್ಲ ೇದಯ ಕಥ ಶಹಿತಾದಲಿ ಗಾಮಸಮಜ’
೨೦೦೨
೦೨.
ಅನ್ಸೊಯ ಎಾಂ. ಕದಾಂ: ’ಮಹಿಲ ಳೊೇಷೆಯ ನರಗ ು’
೨೦೦೩
೦೩.
ವಿ. ಬಿ. ರಸಡೇರ: ’ಬಲ್ರಪಗಳನ್ರ್ರ ಕ್ದಾಂಬರಿಗ ಲಿ ಸಾಂಸಕೃತಿ’
೨೦೦೪
.
.
:
:
೦೪
ರಣುರಮ ಎ ’ ನ್ಲ ಾೇತಿರ ಕ್ದಾಂಬರಿಗ ು ಾಂದು ಅಧ್ಾಯನ್’
೨೦೦೫
೦೫.
ಲಿಮದೇವಿ ಎ .:
“ ಶಾತಾಂತೆೊಾಾೇತಿರ ಸಣ್ಣಕತೆಗ ಲಿ ಗಾಮಿೇಣ್ ಸಾಂಸಕೃತಿ’
೨೦೦೭
೦೬.
ತಿಗಳೇಶಾಮಿ ಎನ್. ಡಿ.: ’ಹರಿಹರನ್ ರಗಱಗ ಲಿ ರ್ಾರ್ಸೆಯ ವಿಯೊೇಧಿೇ ನರಗ ು’
೨೦೦೮
.
.:
.
.
.
೦೭
ಮಹೆೇಶ್ ಸರ್
’ತ ರ ಸು ಕ್ದಾಂಬರಿಗ ಲಿ ಸ್ತರೇ ಸಾಂಲೇದನ’
೨೦೦೯
೦೮.
ಘಟಗ ಅಾಣಶಬ ಬಬು: ’ಕನಹಟಕ-ಮಷರಷರ ಶಾಂಸಕೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ್ಗ ತತಿಾಕತೆ’೨೦೧೬
೦೯.
ರ್ಜಾಬಾಂಡಿ ಎಫ್: ’ಕನ್ನಡದಲಿ ಅನಹಸರ ಅಧ್ಾಯನ್ದ ಪಠಾ ಶಮಗ್ಲಾಗ ು’
(ಸಲಿಸ್ತದೆಯ)
೧೦.
ಸುಬಾವ್ ಎಾಂಟೆತಿಿನ್ರ್ರ: ’ಸರಜೊ ಕ್ಟಕರ್ ಅರ್ರ ಭವಾಂತರ ಶಹಿತಾ’ (ಕರೊೇಿಾಯಾಂ ಸಗ್ಲದ.
೧೧.
೧೨.
೧೩.
೧೪.
೧೫.

ಮಷಪಾಬಾಂಧ್ ಸಲಿಸಫೇಕ್ಗ್ಲದ)
ಬಸರ್ರಜ ಭಿೇಮಪಗಳ: ’ಕನ್ನಡ ಕನನ್ ಶಹಿತಾ ಮತುಿ ಚಲನ್ಚಿತಾ: ಅಾಂತರ್ ಸಾಂಜ್ಞ ಭವಾಂತರ’
(ಕರೊೇಿಾಯಾಂ ಸಗ್ಲದ, ಮಷಪಾಬಾಂಧ್ ಸಲಿಸಫೇಕ್ಗ್ಲದ.)
ಮಾಂಜಣ್ಣ ಪಿ.:
’ತೆಲುಗು-ಕನ್ನಡ ಬಸರ್ ಪುರಣ್ಗ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ್’(ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಸದಿದ)
ಅನಿತ ಪಿ. ಎನ್.:
’ರಮಚಾಂದಾಶ್ಮಹ, ಾಂತಿನನ ದೇಶಯ, ಅನ್ಾಂತಮೊತಿಹಯರ್ರ ಕಥಶಹಿತಾ ಮತುಿ
ಪ್ಚತಾ ಾೇರೆ’ (ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಸದಿದ)
ಜೊಾೇತಿ ಎಸ್.: ’ಕನ್ನಡದಲಿ ಅನ್ುಳದಗೊಾಂಡ ಮರ ಕನನ್ ಶಹಿತಾ:ಮಹಿಲ ಸಾಂಲೇದನ’
(ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಸದಿದ)
ಹುಲಗಬಳಿ ಪಿಾಯಾಂರ್ದ: ’ಕನ್ನಡ ಶಹಿತಾದಲಿ ಅಕಕಮಷದೇವಿ: ರೇರ-ಪುನ್ರೇಹರ’
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ಮಷಲಾಂಗಪಗಳ

(ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಸದಿದ)

. ಮಗಹದಶ್ಹನ್ (ಐರ್ರು ಪದವಿ ಪಸದಿರುತಿಯ) :
೧೮. ಎಾಂ.
.
೦೧
ಖಜ್ರ್ಲ ಈಚನ :
’ಲಾಂಗಬೇದ ಸಮಸಾಗ ು ಮತುಿ ನ್ಲ ಾೇತಿರ ಕ್ದಾಂಬರಿಗ ು’
೦೨.
ಶವಿತಿಾ ಪಳರ್:
’ಅನ್ುಳದಿತ ಕೃತಿಗ ವಿಜಯನ್ಗರ: ಶಾಂಸಕೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ್’
೦೩.
ರ್ಜಾಬಾಂಡಿ ಎಫ್:
’ಕನ್ನಡದಲಿ ಅನಹಸರದ ಕೃತಿಗ ು’
.
:
೦೪
ಶ್ಶ್ಕಱ ರಥೆೊೇಡ
’ಹರಣ್ಶ್ಕ್ರಿ ಸಮುದಯದ ಮಹಿಱಯರ ಬದುಕು’
೦೫.
ರಜನಿಕ್ಾಂತ:
’ದೇರ್ದುಗಹ ತಲೊಿನ್ ಮಹಿಲ ಕೊಲಕ್ರರು’
(ಕಾಮಸಾಂಯಾ ೪ ಮತುಿ ೫ನಯ ವಿದಾಥಿಹಗ ು ಮಹಿಲ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಭಗದರ್ರಗ್ಲದೆಯ.)

೧೯೯೭
೨೦೦೭
೨೦೦೮
೨೦೦೯
೨೦೦೯

೧೯. ಪಸದ ಪಾಶ್ಸ್ತಿ-ಮನ್ನೆ:
೦೧.
”ಭರತಾಂಫಯ ಡಲು’: ರಜಾ ಮಟ್ದ ಕರ್ನ್ ಸಗಳದಹ, ಸೃಜನ್ ಶಹಿತಾ ಪರಿಷತುಿ, ತುಮಕೊರು, ೧೯೮೯
೦೨.
’ಿತೊಿರು ಚನ್ನಮಮ: ನನ್ಪು ಮತುಿ ಸೊೂತಿಹ’: ರಜಾ ಮಟ್ದ ಪಾಬಾಂಧ್ ಸಗಳಧಹ, ಿತೊಿರು ಚನ್ನಮಮ ಲೇದಿಕ,
ಫಲ್ಲಹೆೊಾಂಗಲ, ೧೯೯೨
೦೩.
’ಪಾಸುಿತ’: ರಜಾ ಮಟ್ದ ಕರ್ನ್ ಸಗಳಧಹ, ಮಾಂಗ ಕಱ ಶಹಿತಾ ಲೇದಿಕ, ರಿಪಗಳನ್ ೇಟೆ, ಶ್ರ್ಬಗು, ೧೯೯೬
.
೦೪
’ಸನ್ಾಂದಕಾಂದ ಪಾಶ್ಸ್ತಿ-೨೦೧೩’: ದಿ. ಫಟಗೇರಿ ಕೃಷಣಶ್ಮಹರ ಜನ್ಮದಿನೊೇತಯರ್ ಸಮರಾನಹ, ಕನ್ನಡ-ಮರ
ಭವ ಬಾಂಧ್ರ್ಾದ ನಿಮಿತಿ ನಿೇಡಱದ ಪಾಶ್ಸ್ತಿ, ದಿನಾಂಕ. ೧೬.೦೪,೨೦೧೩
೨೦. ಳಲ್ಕ್ಷಣಿಕ ಉದೆೇಶ್ಕ್ಕಗ್ಲ (ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ ಹೆೊರತು ಪಡಿಸ್ತ) ನಿರ್ಹಹಿಸ್ತದ ೋೇಜನಗ ು:
೦೧.
೦೨.

೦೩.
೦೪.
೦೫.
೦೬.

”ಸೊ ಸಾಂಪಾದಯ: ತತಾಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ಕ್ಯಹ’ (ಅನ್ು. ೨೦೦೪), ಮರ ಮೊಲ: ಸೇತು ಮಧ್ರ್ರವ್ ಪಗಡಿ,
ಕನ್ನಡ ಪುಸಿಕ ಪ್ಾಧಿಕ್ರ, ಫಾಂಗ ೊರು.
’ಮಲಿಕ್ಜುಹನ್ ಮತುಿ ಮಷರಷರ’ (ಅನ್ು. ೨೦೦೬), ಮರ ಮೊಲ: ರಮಚಾಂದಾ ಚಿಾಂತಮಣ್ ಢೇಯ,
ಪಾಭುದೇರ್ರ ಜನ್ಕಱಾಣ್ ಸಾಂಸೆ, ಸೊಾಂಡೊರು (ಶ್ರರ ಶ್ಾಂಣಾಪುರದ ಶ್ಾೇ ಶ್ಾಂಭುಮಷದೇರ್ ಕೃತಿಯ ೩
ರೇರನ್ಗ ನ್ುನ ಸಯುೆ ಅನ್ುಳದ ಮಡಱಗ್ಲದ.)
’ಾನಿಯಯ ರಣಿ ಲಿಮೇಬಯ’ (ಅನ್ು. ೨೦೦೯), ಮರ ಮೊಲ: ಡ. ಪಾತಿಭ ರನ್ಸ, ನಾಶ್ನ್ ಬುಸ
ಟಾಸ್್, ನ್ರ್ದಹಲ
’ಫೇಾಂದಾಯರ್ರ ಮರ ಶಹಿತಾ ಕೃಷಿ’ (೨೦೧೦), ಡ. ದ.ರ.ಫೇಾಂದಾ ಟಾಸ್್, ಧರಳಡ
’ಶ್ರರ ಶ್ಾಂಣಾಪುರದ ಶ್ಾೇಶ್ಾಂಭುಮಷದೇರ್’ (ಅನ್ು. ೨೦೧೨), ಮರ ಮೊಲ: ಡ. ರಮಚಾಂದಾ ಚಿಾಂತಮಣ್
ಢೇಯ, ಶ್ಾೇ ಜಗದುುರು ತೆೊೇಾಂಟದಯಹ ಮಠ, ಡಾಂಬ -ಗದಗ
”ರೊಪಬಾಂಧ್’, ವಿಮಹ ಸಾಂಕಲನ್, ಸ್ತ.ವಿ.ಜಿ. ಪಾಕ್ಶ್ನ್, ಫಾಂಗ ೊರು, ೨೦೧೫

೨೧. ನಿರ್ಹಹಿಸ್ತರುರ್ ಮತಯ ಕ್ಯಹಗ ು:
ಅ. ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ಗ ಸೋೇಜನ ಮತುಿ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ:
೧.
೧೯೯೮-೯೯ರ ಶಲನ್ಲಿ ಹಮಿಮಕೊ ಾಱಗ್ಲದೆ ’ಭವಾಂತರದ ಶಾಂಸಕೃತಿಕ ನರಗ ು’ ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದಲಿ
ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ.
೨.
೧೯೯೯-೨೦೦೦ ಶಲನ್ಲಿ ಹಮಿಮಕೊ ಾಱಗ್ಲದೆ ’ಪತಿಾಕೊೇದಾಮ ಮತುಿ ಭವಾಂತರ’ ಎಾಂಬ ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ
ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಕ್ಯಹನಿರ್ಹಹಿಸಱಗ್ಲದ.
.
೩
೨೦೦೧-೦೨ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ನ್ಸದ ’ಪುಸಿಕ ಸಾಂಸಕೃತಿ’ ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದಲಿ ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ.
೪.
೨೦೦೩-೦೪ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ಹಮಿಮಕೊ ಾಱಗ್ಲದೆ ’ಕನ್ನಡದಲಿ ಭವಾಂತರ ಪಾಿಾಮಗ ು’ ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ
ಸಾಂಙಲಕ ಮತುಿ ವಿಭಗದ ಮುರಾಸೆ.
.
೦೫
೨೦೦೫-೦೬ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ’ಕನಹಟಕ ದೃಶ್ಾಕರ’ (ದೃಶ್ಾಕಱ ವಿಭಗ) ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ ಸಾಂಙಲಕ ಮತುಿ
ವಿಭಗದ ಮುರಾಸೆ. ವಿದಾರಣ್ಾ
೦೬.
೨೦೦೬-೦೭ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ’ಕನ್ನಡ – ಮರ ಭವಾಂತರ ಪಾಿಾಮಗ ು’ (ದಿನಾಂಕ ೧೪ ಮತುಿ ೧೫ನಯ

೦೭.

ಡಿಸಾಂಬರ್ ೨೦೦೬) ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ. ಎಸ್. ವಿ. ಎಸ್. ಕ್ರೇಜು,
ಷರೊಗೇರಿ
೨೦೦೬-೦೭ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ’ದಸ ಶಹಿತಾದ ಪಾಸುಿತತೆ’ (ಪುರಾಂದರದಸ ಅಧ್ಾಯನ್ ಪಿೇಠ) ಎಾಂಬ ವಿಙರ
ಸಾಂಿರಣ್ದ ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ. ರಜ್ ಮದಕರಿ ನಯಕ ಕ್ರೇಜು, ಚಿತಾದುಗಹ.
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೦೮.
೦೯.
೧೦.

೧೧.

೧೨.

೨೦೦೬-೦೭ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ಏಪಿಾ ೦೩ ರಿಾಂದ ೦೫ರರ್ಯಗ ’ಿತೊಿರು ಕನಹಟಕದ ಚಿತಾಕರ’ (ದೃಶ್ಾಕಱ ವಿಭಗ)
ಎಾಂಬ ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ. ಫನ್ನ್ ಸ್ತಮತ್ ಚಿತಾಕಱ ಕ್ರೇಜು, ಫ ಗವಿ.
೨೦೦೭-೦೮ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ’ಚಲ್ತನ್ಾ ಪಾಂನ ಮತುಿ ದಸಪಾಂನ’ (ಪುರಾಂದರದಸ ಅಧ್ಾಯನ್ ಪಿೇಠ ಮತುಿ ಮಶಕನ್
ಫಾಂಗ ೊರು) ಎಾಂಬ ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ. ಗಾಂಧಿ ಭರ್ನ್, ಫಾಂಗ ೊರು
೨೦೦೮-೦೯ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ’ದಸಶಹಿತಾ ರಷಿರೇಯ ಸಭಮೇ ನ್-೨- (ಪುರಾಂದರದಸ ಅಧ್ಾಯನ್ ಪಿೇಠ ಮತುಿ
ಶ್ಾೇ ರಣಲೇಾಂದಾ ಶಾಮಿಗ ರ್ರ ಮಠ, ಮಾಂತಾಲಯ) ದಿನಾಂಕ ೦೯ ರಿಾಂದ ೧೧ನಯ ಮಚ್ಹ ೨೦೦೮.
ಮಾಂತಾಲಯ.
೨೦೦೯-೧೦ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ’ಕನ್ನಡದಲಿ ಜ್ಞನೇಶ್ಾರಿಯ ಅನ್ುಳದಗ ು’ (ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಭಗ ಮತುಿ
ಭರ್ುರವ್ ಕ್ಕತಕರ ಕ್ರೇಜು, ಫ ಗವಿ) ರಷಿರೇಯ ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ.
ಫ ಗವಿ. ದಿನಾಂಕ ೦೫ ಮತುಿ ೦೬ನಯ ಪಬುಾರ್ರಿ ೨೦೧೦.
೨೦೧೫-೧೬ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ’ಕನ್ನಡದಲಿ ಭವಾಂತರ ಶಹಿತಾ: ಾೇರೆ ಮತುಿ ಪರಿಾಮಗ ು’ (ಭವಾಂತರ
ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಭಗ ಮತುಿ ಶ್ಾೇ ಶ್ರ್ಬಸರ್ಶಾಮಿೇಜಿ ನಗನ್ೊರ ಕಱ ಷಗೊ ಳಣಿಜಾ ಮಷವಿದಾಲಯ,
ಹುಕಕೇರಿ) ವಿಙರ ಸಾಂಿರಣ್ದ ಸಾಂಙಲಕ. ದಿನಾಂಕ ೨೯.೦೩.೨೦೧೬ ಹುಕಕೇರಿ, ಫ ಗವಿ (ಜಿ)

ಸ. ಅನ್ುಳದ ಕಮಮಟಗ ಸಾಂಙಲಕನಗ್ಲ ಸೋೇಜನ:
೦೧.
’ಸಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ-ತಮಿ ು ಕವಿತೆಗ ು’, ಅನ್ುಳದ ಕಮಮಟ, ದಿನಾಂಕ ೧೮.೦೬.೧೯೯೫ ರಿಾಂದ ೨೮.೦೬.೧೯೯೫.
.
೦೨
’ಸಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ-ಮಲಯ ಾಂ ಕವಿತೆಗ ು’, ಅನ್ುಳದ ಕಮಮಟ, ದಿನಾಂಕ.೨೬.೧೨.೧೯೯೫ ರಿಾಂದ ೦೪.೦೧.೧೯೯೬
೦೩.
’ಕನ್ನಡ-ಮಲಯ ಾಂ-ಮಾಂಗ್ಲಿಷ್’ ತಿಾಭವ ಅನ್ುಳದ ಕಮಮಟ, ದಿನಾಂಕ ೧೦.೦೯.೧೯೯೭ ರಿಾಂದ ೨೦.೧೦.೧೯೯೭
೦೪.
ಯುರ್ ಭವಾಂತರ ಕಮಮಟ, ೨೦೦೪-೦೫
ಮತಯ (ಜಳಬೆರಿಗ ನಿರ್ಹಹೆ):
೦೧.
೦೪.೧೦.೧೯೯೯ ರಿಾಂದ ೦೪.೦೪.೨೦೦೦ದರ್ಯಗ ಭವಾಂತರ ವಿಭಗದ ಮುರಾಸೆ.
.
೦೨
೧೬.೦೬.೨೦೦೩ ರಿಾಂದ ೧೫.೦೬.೨೦೦೫ರರ್ಯಗ ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಭಗದ ಮುರಾಸೆ.
೦೩.
೨೦೦೩-೦೫ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ಎಾಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (ಕನ್ನಡ ಶಹಿತಾ) ಸಾಂೋೇಜಿತ ಪದವಿಯ ಸಾಂಙಲಕ.
೦೪.
೨೦೦೫ರ ಜುರಲ್ನಿಾಂದ ೨೦೦೭ರ ಸಗಷ್್ ರ್ಯಗ ದೃಶ್ಾಕಱ ವಿಭಗದ ಮುರಾಸೆ.
.
೦೫
೨೦೦೬-೦೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿ ಪುರಾಂದರದಸ ಅಧ್ಾಯನ್ ಪಿೇಠಡ ಸಾಂಙಲಕ.
೦೬.
ಎಾಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಾಂೋೇಜಿತ ಪದವಿಯ ಪಠಾಕಾಮ, ಪಾಳನಪತಿಾಕ ಸ್ತದ ತೆ ಮತುಿ ಮೌಲಾಮಪನ್ ಕ್ಯಹದಲಿ
ಪ್ರೊು ುಾವಿಕ.
. (ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮತುಿ ಮಹಿಲ ಅಧ್ಾಯನ್), ಪಠಾಕಾಮ ಸ್ತದ ತೆ, ಪ್ಠ ಫೊೇಧ್ನ,
೦೭.
ಎಾಂ.
ಪಾಳನಪತಿಾಕ ಸ್ತದ ತೆ ಮತುಿ ಮೌಲಾಮಪನ್ ಕ್ಯಹದಲಿ ಪ್ರೊು ುಾವಿಕ.
೦೮.
ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್ ಡಿ ಿಮ: ದೊರಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿದೇಹಶ್ನಲಯ, ಹಾಂಪಿಯ ರ್ತಿಯಾಂದ ನ್ಸಸಱಗುತಿಿರುರ್
ಡಿ ಿಮ ಕ್ಯಹಕಾಮದಲಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಂಡಳಿಯ ಸದಸಾ, ಪರಿೇಕ್ಷ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಾಕಾಷನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ
ನಿರ್ಹಹಿಸಱಗುತಿಿದ. ಜೊತೆಗ ಪ್ಠ ಫೊೇಧ್ನ, ಪಾಳನಪತಿಾಕಗ ಸ್ತದ ತೆ ಮತುಿ ಮೌಲಾಮಪನ್ ಕ್ಯಹದಲಿ
ಪ್ರೊು ುಾವಿಕ.
೦೯.
ದೊರಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿದೇಹಶ್ನಲಯದ ರ್ತಿಯಾಂದ ೋೇಜಿಸಱಗ್ಲದೆ ’ಕುಲಾಂಪು ಅಧ್ಾಯನ್’ ಡಿ ಿಮದ
ಸದಸಾನಗ್ಲದುೆ, ಪಠಾಕಾಮರ್ನ್ುನ ಸ್ತದ ಪಡಿಸ್ತಕೊಡಱಗ್ಲದ.
೧೦.
ದೊರಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿದೇಹಶ್ನಲಯದ ಕನ್ನಡ ಶಹಿತಾ ಎಾಂ.ಎ., ಮತುಿ ಕನ್ನಡ ಶಹಿತಾ ಡಿ ಿಮ ತರಗತಿಗ
ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಂಡಳಿ ಮತುಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷನಗ್ಲ ೨೦೧೦ರಿಾಂದ ೨೦೧೩ರರ್ಯಗ ಕ್ಯಹ
ನಿರ್ಹಹಿಸಱಗ್ಲದ. ಜೊತೆಗ ಪ್ಠ ಫೊೇಧ್ನ, ಪಾಳನಪತಿಾಕಗ ಸ್ತದ ತೆ ಮತುಿ ಮೌಲಾಮಪನ್ ಕ್ಯಹದಲಿ
ಪ್ರೊು ುಾವಿಕ.
೧೧.
ಅಧ್ಾಯನಾಂಗಕಕ ಸಲಿಸಱಗ್ಲದೆ ಸಾಂಳೊೇಧ್ನ್ ಕೇಾಂದಾಗ ಮನ್ಾತೆಯ ಅಜಿಹಗ ಕೊೇರಿಕಯಾಂತೆ, ಮನ್ಾ
ಕುಲಸಚಿರ್ರ ಸದೇನ್ುಶರ ಸಮಿತಿ ಸದಶ್ಾನಗ್ಲ ಶ್ಾೇ ಬಸಲೇಶ್ಾರ ವಿದಾರ್ಧ್ಹಕ ಸಾಂಣ, ಬಗಲಕೊೇಟೆ ಮತುಿ
ಜನ್ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಮಿತಿ, ಧರಳಡ ಈ ಸಾಂಸೆಗಳಿಗ ದಿನಾಂಕ ೧೦ ಮತುಿ ೧೧ನಯ ಪಬುಾರ್ರಿ ೨೦೧೦ರಾಂದು
ಬೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲಸ್ತ ರ್ರದಿ ಸ್ತದ ಪಡಿಸ್ತ ಕೊಡಱಗ್ಲದ.
.
೧೨
ಪರಿಶ್ೇಲನ್ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ: ದಿನಾಂಕ ೧೬.೦೮೨೦೧೦ರಿಾಂದ ೨೩.೦೮.೨೦೧೦ರರ್ಯಗ ಮನ್ಾ ಕುಲಸಚಿರ್ರ
ಸದೇನ್ುಶರ ಫ ಗವಿ ವಿಭಗದ ಚಿತಾಕಱ ರಗಳಿಗ ಬೇಟೆ ನಿೇಡಿ ಅರ್ುಗ ಗುಾತಮಕ ಪರಿಶ್ೇಲನ್
ರ್ರದಿಯನ್ುನ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯಕಕ ಸಲಿಸಱಗ್ಲದ.
೧೩.
ಫ.ಗು.ಹ ಕಟಿ್ ಸಾಂಳೊೇಧ್ನ್ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕೇಾಂದಾ, ವಿಜಯಪುರ ಈ ಮನ್ಾತ ಕೇಾಂದಾಕಕ ೨೦೧೩-೧೬ನಯ ಶಲಗ
ಳಲ್ಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಷ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷನಗ್ಲ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯರ್ು ಸೋೇಜಿಸ್ತದುೆ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹಿಸಱಗುತಿಿದ.
೧೪.
ಕನ್ನಡ ವಿಭಗ, ಕನಹಟಕ ರಜಾ ಮಹಿಲ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರದ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಂಡಳಿ ಸದಸಾನಗ್ಲ ಸ
ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿರ್ರು ನೇಮಕ ಮಡಿರುತಿಯ. ದಿನಾಂಕ ೧೦.೦೪.೨೦೧೩ರಿಾಂದ ೧೦.೦೪.೨೦೧೬ ಮೊರು
ರ್ಷಹಗ ಅರ್ಧಿ.
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೧೫.
೧೬.
೧೭.

ಕನ್ನಡ ವಿಭಗ, ರಣಿಚನ್ನಮಮ ವಿಶ್ಾವಿದಾಲಯ, ಫ ಗವಿ, ಪಿಎಚ್,ಡಿ., ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಂಡಳಿ ಸದಸಾ, ದಿನಾಂಕ
೦೮.೦೨.೨೧೦೪ರಿಾಂದ ೦೭.೧೨.೨೦೧೬ರರ್ಯಗ.
೨೦೧೪-೧೫ನಯ ಶಲನ್ಲಿ ದೊರಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿದೇಹಶ್ನಲಯದ ಮನ್ಾತ ಕೇಾಂದಾಗಳಿಗ ಬೇಟೆ ನಿೇಡಿ ಗುಾತಮಕ
ರ್ರದಿಯನ್ುನ ಸಲಿಸಱಯತು. ದಿನಾಂಕ ೧೮-೦೫.೨೦೧೫ ರಿಾಂದ ೨೦.೦೫.೨೧೦೫ರರ್ಯಗ.
ದಿನಾಂಕ ೩೦.೦೯.೨೦೧೫ರಿಾಂದ ಭವಾಂತರ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಭಗದ ಮುರಾಸೆನಗ್ಲ ಕ್ಯಹ ನಿರ್ಹಹೆ.
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