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ಹೆಷರು

ಡಹ. ಎಫ್. ಟಿ. ಸಲಿಸೇರ

2

ಜನಮದಿನಹಾಂಕ

1 ಜೂನ್, 1966

3

ಳದ್ಹಾಸಹತೆ

ಎಾಂ.ಎ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಬಷ ಡಿಪ್ಲೇಮಹ

4

ಳಲಹಷ

ಶೂೇಧನ, ಕ್ಷಕರ ಬಡಹಣೆ, ಎಾಂ.ಪಿ.ರಕಹವನಗರ
ಹೊಷಪೇಟೆ-583276, ಬಲಹಿರ ಜಿಲ್ಲಲ

5

ಶಿರ ದೂರಳಹಣಿ

9448184022

6

ಮೊಬೈಲ್ ದೂರಳಹಣಿ

9448184022

7

ಫ್ಹಾಕ್ಷ ಷಾಂಹಾ

08394 – 241334

8

ಈ- ಮೇಲ್

hallikerift@gmail.com

9

ಕಹಯಹನಿಹಷಷುತ್ತಿರು ಳಭಹಗ

ಸಷಿರತ್ತಹಷರ ಳಭಹಗ

10

ರಷುಿತ ಕಹಯಹನಿಹಷಷುತ್ತಿರು ಸುದ್ದೆ

ಪ್ಹರಧ್ಹಾಕ ಮತುಿ ಮುಖ್ಾಷಿ

11

ಳಶಯ ತಜ್ಞತೆ

ಸಷಿರತ್ತ – ಗರಾಂಥ ಷಾಂಪ್ಹದನೆ, ಪ್ಹರಚೇನ ಶಹಷತಾ, ಷಹಲುಮತ ಷಾಂಷಕೃತ್ತ –
ಶಹಷತಾ, ಯೇಗಹಷರ

12

ಅಧಾಯನ ನಡೆಷುತ್ತಿರು ಆಷಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತರಗಳು

ಸಷಿರತ್ತ – ಗರಾಂಥ ಷಾಂಪ್ಹದನೆ, ಪ್ಹರಚೇನ ಶಹಷತಾ, ಷಹಲುಮತ ಷಾಂಷಕೃತ್ತ –
ಶಹಷತಾ, ಯೇಗಹಷರ

13

ಯೇಜನೆ

ಅ. ್ರ್ಹೂಲಶದ ಶಹಾಂಶಿಕ ಯೇಜನೆಗಳು
1. ಸಷಿರತ್ತ ಷರ್ೇಹಕ್ಷಣೆ – ಷಾಂಗರಸ – ಷಾಂರಕ್ಷಣೆ – ಷೂಚೇರಚನೆ
2. ಕನನಡ ಱೌಕ್ತಕಹಷರ ಶಹಷತಾ
3. ಕನನಡ ಸಷಿರತ್ತ ಷಾಂಕಥನ
ಆ. ್ರ್ಹೂಲಶದ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಯೇಜನೆಗಳು
1. ಎಮಮ ಬಷನ ಕಹಲಜ್ಞಹನ ಶಹಷತಾ : ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
2. ಕರಷಿಲ ಶಹಷತಾ ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
3. ಚದ್ಹನಾಂದ್ಹಧೂತ ಚಹರತರಾ : ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
4. ಕನನಡ ಜೈನ ಷಹಡುಗಳ ಷಾಂಗರಸ ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
5. ಷರಯರ್ಣ ಕಳಯ ಸಯರತನಶರೇಣಿ : ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
6. ಮಱಲಕಹಜುಹನ ಕಳಯ ಷಹಲಶದ್ದಧೇವವರ ಶಹಾಂಗತಾ ;
ಶೂೇಧ – ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
7. ಮಲಲರ್ಣ ಕಳಯ ಸೂೇಕಹಷರ : ಷಾಂಪ್ಹದನೆ

14

ರಗತ್ತಯಱಲರು ಯೇಜನೆಗಳು

1. ಯೇಗಹಷರ : ಶಹಾಂಷಕೃತ್ತಕ ದಸೂೇವ
2. ರ್ೈದಾಷಹಶಹರ ಷಾಂಗರಸ : ಷಾಂಪ್ಹದನೆ

15

ರಕಟಣೆಗಳು

ಅ. ಳವವಳದ್ಹಾಲಯದ ರಕಟಣೆಗಳು
1. ಯವಾಂತ ಚತ್ಹಿಲ

1995

2. ಎಮಮ ಬಷನ ಕಹಲಜ್ಞಹನ ಶಹಷತಾ

1999

3. ಕನನಡ ಳವವಳದ್ಹಾಲಯದ ಸಷಿರತ್ತ ಷೂಚೇ ಷಾಂ-1

2000

4. ಕರಷಿಲ ಶಹಷತಾ ಷಾಂಪ್ಹದನೆ

2000

5. ಸಷಿರತ್ತ ಕ್ಷೇತರಕಹಯಹ

2000

6. ಕನನಡ ಜೈನ ಷಹಡುಗಳು

2001

7. ದವಕದ ಕನನಡ ಶಹಷತಾ

2002

1

8. ಸಷಿರತ್ತ ಳಹಾಷಾಂಗ ಷಾಂ:2

2002

9. ಷರಯರ್ಣ ಕಳಯ ಸಯರತನಶರೇಣಿ

2003

10. ಡಿ.ಎಲ್.ನರಶಾಂಷಹಚಹರ್ : ವತಮಹನ ಷಮರಣೆ

2005

11. ಚದ್ಹನಾಂದ್ಹಧೂತ ಚಹರತರ

2006

12. ಕನನಡ ಳವವಳದ್ಹಾಲಯದ ಸಷಿರತ್ತ ಷೂಚೇ ಷಾಂ-2

2006

13. ಸಷಿರತ್ತ ಳಹಾಷಾಂಗ ಷಾಂ:7

2006

14. ಸಷಿರತ್ತ ಅಧಾಯನ 3-1

2006

15. ಸಷಿರತ್ತ ಅಧಾಯನ 3-2

2006

16. ಕಲ(ಸಷಿರತ್ತಹಷರ ಳಭಹಗದ ದವಮಹನೊೇತಸ
ನೆನಪಿನ ಷಾಂುಟ- ರಧ್ಹನ ಷಾಂಪ್ಹದಕ

2006

17. ರಶಹಿುರ ಭೇಮಕಳಯ ಷಹಲುಮತೊೇತೆಿೇಜಕ ುರಹರ್ 2008
18. ಸಷಿರತ್ತ ಳಹಾಷಾಂಗ ಷಾಂ:8

2008

19. ಸಷಿರತ್ತ ಅಧಾಯನ 4-1

2008

20. ಷಹಲುಮತ ಳಹಾಷಾಂಗ – 1

2009

21. ಸಷಿರತ್ತ ಅಧಾಯನ 4-2

2009

22. ಷಹಲುಮತ ಳಹಾಷಾಂಗ – 2

2010

23. ಷಹಲುಮತ ಅಧಾಯನ – 1

2010

24. ಷಹಲುಮತ ಳಹಾಷಾಂಗ – 3

2011

25. ಷಹಲುಮತ ಳಹಾಷಾಂಗ – 4

2013

26. ರೇರ್ಶದಧ ರಾಂರ(ಷಹಲುಮತ ಳಹಾಷಾಂಗ-5)

2014

27. ಮಱಲಕಹಜುಹನ ಕಳಯ ಷಹಲಶದ್ದಧೇವವರ ಶಹಾಂಗತಾ

2015

28. ಬೇರ ಷಾಂರದ್ಹಯ(ಷಹಲುಮತ ಳಹಾಷಾಂಗ-6)

2015

ಅ. ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ರಕಟಣೆಗಳು
29. ಸರಯ ದಮರಷ ಮತುಿ ಆತನ ಾಂವಜರು

1996

30. ಕಾಂಠತರ – 1

2003

31. ಸರಯ ದಮರಷ

2003

32. ಕಾಂಠತರ – 2

2004

33. ಡಹ. ಆರ್. ನಹಗನಗೌಡ

2009

34. ಆರ್. ನಹಗನಗೌಡ

2011

35. ಷಹಲುಮತ ಷಾಂಷಕೃತ್ತ – 1

2011

36. ಕಾಂಠತರ-3

2014

ಇ. ಷಾಂಪ್ಹದಿತ ಗರಾಂಥಗಳು
37. ಷಹದಿಯ ಹೆಜೆಗಳು

1998

38. ಶರ ಷಾಂದ

2002

39. ಬಷರ್ೇವವರನ ಷವರ ಚನಗಳು ಮತುಿ ಕಹಲಜ್ಞಹನ

2003

40. ತಗರ ಳಹಡ

2004

41. ವರರ್ ಮೊೇನಯಾನ ಚಹರತರ

2007

42. ನಮೂಮರು ನಹಲಿ

2007

43. ಕುರುಬರ ಗುರು ಡೆಯರು

2007

44. ಷಹಲುಮತ ಅಧಾಯನಗಳು

2010

45. ಸೂೇಳೂರು ವಾಂಕರಕಳಯ ಮೊೇಸನ ತರಾಂಗಿಣಿ

2011

2
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ರಕಟಿತ ರಮುಖ್ ಸತುಿ ಲ್ಲೇಖ್ನಗಳು

46. ಮಹಗಹದ ಮಷಹಳಹಕಾಗಳು

2012

47. ಬೇರೇವವರನ ಚರತೆ

2012

48. ಕನಕಳಜಯ ುರಹರ್

2013

49. ಷಹಲುಮತ ಮಷಲಹ ಶಹಧಕರು

2015

1. ಎಮಮ ಬಷ : ಸಲು ಷಾಂಗತ್ತಗಳು

1994

2. ತ್ಹರಹಲಗಳಱಲ ಐತ್ತಷಹಶಕ ಷಾಂಗತ್ತಗಳು

1998

3. ಕಹಡಶದ್ದಧೇವವರನ ಕಹಲಜ್ಞಹನ ಚನಗಳ ಶೂೇಧ

2001

4. ಹಷನಗಳಱಲ ಕುರುಬರು

2001

5. ಗಹರಮನಹಮ ಅಧಾಯನದ ಆಕರಗಲಹಗಿ
ಸಷಿರತ್ತ ರವಶಿಗಳು

2004

6. ರೇರ್ಶದಧ ರಾಂರಯ ಷಹಲುಮತ ಮಠಗಳು

2005

7. ಕನನಡದಱಲ ಕಹಮಹಷರ ಶಹಷತಾ

2007

8. ಷಹಲುಮತ ಅಧಾಯನದ ಆಕರಗಲಹಗಿ ದ್ಹಖ್ಲು ಶಹಷತಾ 2009
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ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಹಗಹದವಹನ

9. ಕನನಡದಱಲ ಯೇಗಹಷರ ಶಹಷತಾ

2011

10. ಬೇರ – ಳೇರಭದರ : ಷಮನವಯ

2012

ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ರಕಟಣೆಗಳು
1. ಇಮಮಡಿ ಮರುಗಹ ಗುರುಶದಧರ ಜಿೇನ ಶಹಷತಾ –
ಎ.ಚನನ 2002
2. ದು.ನಿಾಂ.ಬಳಗಱಯರ ಕಹದಾಂಬರಗಳು-ರ್ೈ.ಎಾಂ.ಭಜಾಂತ್ತರ 2002
3. ಚಹಮರಷನ ರಭುಱಾಂಗಱೇಲ್ಲ : ದ್ಹವಹನಿಕ ಅಧಾಯನ
ಡಿ.ಎ.ಬಹಗಲಸೂೇಟ

2002

4. ಬಲಹಿರ ಜಿಲ್ಲಲಯ ಅಧೂತರು - ಜ.ಕರಯ ಮಹಳಗಿ 2004
5. ಕನನಡ ಬೈಬಲ್ : ಾಂದು ಅಧಾಯನ – ಡಿ.ಟಿ.ುನಿೇತ್

2007

6. ಕುರುಬರಗುರು ಡೆಯರು : ಶಹಾಂಷಕೃತ್ತಕ ಅಧಾಯನ
ಬ.ಜಿ.ಬರಹದ್ಹರ

2007

7. ಕನನಡದಱಲ ಅವವಹಷರ ಶಹಷತಾ : ಾಂದು ಅಧಾಯನ
ಕಲಲಯಾ ಷರೇಮಠ

2008

8. ಸೂೇಳೂರು ವಾಂಕರ ಕಳಯ ಷಮಗರ ಶಹಷತಾ
ಶೂೇಭಹ ಚರದಲಿಮಠ

2010

9. ಷಹಲುಮತ ಅಧಾಯನದ ಆಕರಗಳು : ಷವರೂ ಮತುಿ ಳಶಲೇಶಣೆ
ಅನನ್ರ್ಹ ೂೇಶಹಾಳ

2011

10. ಳ.ಆರ್.ಸನುಮಾಂತಯಾ ಅರ ಷಮಗರ ಶಹಷತಾ
ಸನುಮಾಂತಮಮ

2014

11. ಬೇರ ಷಾಂರದ್ಹಯ : ಶಹಾಂಷಕೃತ್ತಕ ಅಧಾಯನ
ರಹಜರೇ ಪ್ಹಟಿೇಲ
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ಎಾಂ.ಫಿಲ್. ಮಹಗಹದವಹನ

2014

1. ದ್ದೇುಡು ಅರ ಷಾಂಷಕೃತ್ತ ಚಾಂತನೆ
ನಹಗಭೂಶರ್ಗೌಡ ಪ್ಹಟಿೇಲ

1996

2. ಕಾಂಬಲ : ಾಂದು ಅಧಾಯನ-ಳಜಯರೇ ಇಟಟರ್ಣರ 2008
3. ಮೊಲ್ಲಲ ಬೂಮಮಯಾಗಳ ಕಹಾ : ಾಂದು ಅಧಾಯನ
ಷುಮಾಂಗಲ ಮೇಟಿ

2008

4. ಷರೂರ ಹಾಂತಮುತಿಯಾ : ಾಂದು ಅಧಾಯನ

3

ರಹಜರೇ ಪ್ಹಟಿೇಲ

2009

5. ಇಾಂಡಿ ತ್ಹಲೂಕ್ತನ ಷಹಲುಮತ ದ್ದೈಗಳು
ರಹಜಶೇಖ್ರ

2010

6. ಬ..ನಹಯಕರ : ಶಹಷತಾ ಶಹಧನೆ
ಎನ್.ಬ.ಳರೂಪ್ಹಕ್ಷಿ
19

ಡೆದ ರವಶಿ - ಮನನಣೆಗಳು

2010

1. ಕಾಂಠತರ-1 ಕೃತ್ತ ಕನಹಹಟಕ ಶಹಷತಾ ಅಕಹಡೆಮಯಾಂದ
ಅತುಾತಿಮ ಷಾಂಶೂೇಧನ ಗರಾಂಥ ರವಶಿ

2005

2. ಕಾಂಠತರ-2 ಕೃತ್ತ ಗುಲಬಗಹಹ ಳವವಳದ್ಹಾಲಯದಿಾಂದ
ರಹಜೂಾೇತಸ ುಷಿಕ ರವಶಿ

2006

3. ಷಮಗರ ಶಹಷತಾಕಹಕಗಿ ಅಡೂನರನ ಬೇಾಂದ್ದರ ರತ್ತವಹಾನದಿಾಂದ
ಬೇಾಂದ್ದರ ರವಶಿ

2006

4. ರಶಹಿುರ ಭೇಮಕಳಯ ಷಹಲುಮತೊೇತೆಿೇಜಕ ುರಹರ್ ಕೃತ್ತ
ಕನನಡ ಶಹಷತಾ ರಶತ್ತಿನಿಾಂದ ಜಯಲಕ್ಷಮಮಮ ಬ.ಎಸ್.ಷರ್ಣಯಾ
ದತ್ತಿನಿಧಿ ರವಶಿ

2009

5. ಷಹಲುಮತ ಷಾಂಷಕೃತ್ತ-1 ಕೃತ್ತ ಕನಹಹಟಕ ಶಹಷತಾ ಅಕಹಡೆಮ
ಯಾಂದ ಅತುಾತಿಮ ಷಾಂಶೂೇಧನ ಗರಾಂಥ ರವಶಿ
20

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೆೇವಕಹಕಗಿ ನಿಹಷಶದ
ಯೇಜನೆಗಳು
(ಳವವಳದ್ಹಾಲಯ ಹೊರತು ಡಿಶ)

2011

1. ಕನನಡ ಸಷಿರತ್ತ ಱಪಿಕಹರರ ಚರತೆ
ಯುಜಿಶ ರಧ್ಹನ ಯೇಜನೆ

2003-2005

2. ಕನಹಹಟಕದಱಲ ಷಹಲುಮತ ಷಾಂಷಕೃತ್ತ : ದ್ಹಖ್ಱೇಕರರ್ –
ಳಶಲೇಶಣೆ

ಯುಜಿಶ ರಧ್ಹನ ಯೇಜನೆ 2006-2009

3. ತ್ತಾಂಥಿಣಿ ಮೊೇನಯಾ ಚಹರತರ : ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
ಅರಕಟಿತ ಪ್ಹರಚೇನ ಶಹಷತಾ ರಕಟರ್ ಯೇಜನೆ – ಕನಹಹಟಕ
ರಹಜಾ ತ್ಹರಗಹ ರ ಇಱಹಹ

2007

4. ಕನನಡ ಱೌಕ್ತಕಹಷರ ಶಹಷತಾ
ಕನನಡ ಹಶರೇಯ ಭಹವಹ ಯೇಜನೆ

2010

5. ಱಾಂಗ ಮಹಹೆೇವವರ ಚರತೆರ: ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
ಅರಕಟಿತ ಪ್ಹರಚೇನ ಶಹಷತಾ-ದ್ಹಖ್ಲ್ಲ ರಕಟರ್ ಯೇಜನೆ –
ಕನಹಹಟಕ ರಹಜಾ ತ್ಹರಗಹರ ಇಱಹಹ

2010

6. ಸೂೇಳೂರು ವಾಂಕರ ಕಳಯ ನಮೊೇಸನ ತರಾಂಗಿಣಿ : ಷಾಂಪ್ಹದನೆ
ಹಶರೇಯ ಭಹವಹಯೇಜನೆ, ಮೈಷೂರು ಳ.ಳ.
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ನಿಹಷಶದ ಇತರ ಸಲಷಗಳು

2011

1. ಮುಖ್ಾಷಿ, ಸಷಿರತ್ತಹಷರ ಳಭಹಗ

2004-2006

2. ಷಾಂಚಹಲಕ, ಷಹಲುಮತ ಅಧಾಯನ ಪಿೇಠ

2006ರಾಂದ

3. ನಿದ್ದೇಹವಕ, ಅಧಾಯನಹಾಂಗ

2011-2013

4. ಮುಖ್ಾಷಿ,ಅಾಂತ್ಹರಹವರೇಯ ಚನ ಅಧಾಯನ ಸೇಾಂದರ 2012-13
5. ಷಾಂಯೇಜನಹಧಿಕಹರ, ಷಾಂದುಲದ – ಅಲಷಾಂಖ್ಹಾತ ಗಹಗಳ ಘಟಕ
2015ರಾಂದ
6. ಅಧಾಯನ ಮಾಂಡಲ ಅಧಾಕ್ಷ, ಡಹ.ಷಹ.ಮಹ.ನಹಯಕ ಷಾಂಶೂೇಧನ
ಸೇಾಂದರ, ಉಜಿರ 2013ರಾಂದ
೨೨.

ರಹವರೇಯ/ಅಾಂತ್ಹರಹವರೇಯ ಳಚಹರ

೧. ಕನನಡ ಶಹಷತಾ ರಶತುಿ, ಬಾಂಗಳೂರು ಕನಕುರ,.

ಷಾಂಕ್ತರರ್/ಷಮಮೇಳನ ಕಹಯಹಹಗಹರಗಳಱಲ

ಷೃಜನೇಲತೆ : ಷಾಂಶೂೇಧನೆ-ಷಾಂಪ್ಹದನೆ-ಇತ್ತಷಹಷ

ಭಹಗಷಶದ ಳರಗಳು

ಅಖಿಲ ಭಹರತ ಕನನಡ ಶಹಷತಾ ಷಮಮೇಳನ,

1998
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೨. ಸಷಿರತ್ತ ಕಹಯಹಹಗಹರ

2002

ಸಷಿರತ್ತ:ಷಾಂಗರಸ-ಷಾಂಪ್ಹದನೆ-ಳಹಾಖ್ಹಾನದ ಮಹದರಗಳು,
ಸಷಿರತ್ತಹಷರ ಳಭಹಗ, ಕನನಡ ಳವವಳದ್ಹಾಲಯ, ಸಾಂಪಿ
೩. ಎಫ್.ಕ್ತಟೆಲ್ ವತಮಹನೊೇತಸ ಷಮಹರಾಂಭದ ಶಹಮರಕ ಳಚಹರ
ಷಾಂಕ್ತರರ್

2003

ಗರಾಂಥಷಾಂಪ್ಹದನೆ : ದ್ದೇಶ ಳದ್ಹವಾಂಷರ ಶಹಧನೆ,
ಕನನಡ ಅಧಾಯನ ಪಿೇಠ, ಕನಹಹಟಕ ಳ.ಳ.ಧ್ಹರಳಹಡ
೪. ಎಫ್.ಕ್ತಟೆಲ್ ವತಮಹನೊೇತಸ ಷಮಹರಾಂಭದ ಶಹಮರಕ ಳಚಹರ
ಷಾಂಕ್ತರರ್

2003,

ಗರಾಂಥಷಾಂಪ್ಹದನೆ : ದ್ದೇಶ ಳದ್ಹವಾಂಷರ ಶಹಧನೆ, ಕನನಡ ಅಧಾಯನ ಪಿೇಠ,
ಕನಹಹಟಕ ಳ.ಳ.ಧ್ಹ
೫. ಭಹರತ್ತೇಯ ಷಿಳನಹಮ ಅಧಾಯನ ಷಾಂಸ್ಥಿಯ ಳಹವಹಕ ಷಮಮೇಳನ,
ಮುಾಂಬಯ,

2003

ಗಹರಮನಹಮ ಅಧಾಯನದ ಆಕರಗಲಹಗಿ ಸಷಿರತ್ತುವಸಗಳು,
ಭಹರತ್ತೇಯ ಷಿಳನಹಮ ಅಧಾಯನ ಷಾಂಸ್ಥಿ,
೬. ಜೈನ್ : ಥೂರೇ ದಿ ಏಜಸ್ : ರಹವರೇಯ ಳಚಹರ ಷಾಂಕ್ತರರ್,
ಮೈಷೂರು,

2010

ಜೈನಸಷಿರತ್ತ ುವಸಗಳು : ಶಹಾಂಷಕೃತ್ತಕ ಮಸತವ,
ುರಹತತವ ಮತುಿ ಷುಿಷಾಂಗರಷಹಲಯಗಳ ನಿದ್ದೇಹವನಹಲಯ, ಮೈಷೂರು
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