ಡಹ. ಬಿ. ಎಂ. ಪುಟ್ಟಯಯ

ಸುಟ್ಟಟದ ದಿನಹಂಕ :

೦೧. ೦೬. ೧೯೬೭

ವಿದ್ಹಯಸಹತೆ :

ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ

ರಥಮ ಯಹಯಂಕ್

ಎಂ.ಫಿಲ್.

ರಥಮ ದರ್ ೆ , ವಿಶಯ: ಅಲಕ್ಷಿತ ಚನಕಹರರ ಲ ೋಕದೃಷ್ಟಿಕನನಡ ವಿವಿ, ೧೯೯೬

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ವಿಶಯ: ಕನನಡ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ರತಿ ಷಂಷೃತಿ , ಕನನಡ ವಿವಿ, ೧೯೯೮
ನ ಟ್, ಯುಜಿಸಿ,

ಪರಷುುತ ಪದನಹಮ :

ಕು ಂು ವಿವಿ, ೧೯೯೨

೧೯೯೮

ಪ್ಹರಧ್ಹಯಪಕರು
ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ
ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ:
ವಿದಹಯರಣ್ಯ-೫೮೩೨೭೬
ಮೊ. ನಂ. ೯೪೪೮೯೮೦೧೦೫

Email :

drbmputtaiah@gmail.com

ವಿಳಹಷ :

ಪ್ಹರಧ್ಹಯಪಕರು
ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ
ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ:
ವಿದಹಯರಣ್ಯ-೫೮೩೨೭೬
ಮೊ. ನಂ. ೯೮೮೬೩೪೫೯೦೬

ಆಷಕ್ತುಯ ಕ್ೆೇತರಗಳು :
೦೧

ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆ, ಷಹಹಿತಯ ಷಂವ ೃೋಧನ

೦೨

ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ

೦೩

ಶಿಕ್ಷಣ್, ಆರ್ಥೆಕತ ಸಹಗ ಯಹಜಕೋಯ ಅಧಯಯನಗಳು

೦೪

ಸ ೋಯಹಟ, ಚಳುಳಿ ಸಹಗ ಷಹಭಹಜಿಕ ಅಧಯಯನಗಳು

ವಿವೆೇಶ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ್ೆೇತರ

:

ಷಹಹಿತಯ, ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆ, ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ, ಬಹಶ , ಶಿಕ್ಷಣ್, ತೆಭಹನದ ವಿದಯಭಹನಗಳು
ಸೆೇಹ ಅನ್ುಭ
ಫ ೋಧನ

೨೫ ಶೆ

ಷಂವ ೃೋಧನ

೨೫ ಶೆ

ಆಡಳಿತ ಅನ್ುಭ

೨೦ ಶೆ ಮುಖ್ಯಷಥ (೦೧.೦೧.೨೦೦೭ರಂದ ೩೧.೧೨.೨೦೦೮ರ ಯ ಗ )
ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ,
ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

ಷಂಚಹಲಕ
೧. ದಿನಭಹತು

೧೯೯೪ ರಂದ ೧೯೯೭ ರಯ ಗ

೨. ಡಹ. ಯಹಮಮನ ೋಸರ ಲ ೋಹಿಯ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ ೨೦೦೧ ರಂದ ೨೦೦೪
೩. ಡಹ. ಯಹಮಮನ ೋಸರ ಲ ೋಹಿಯ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ ೦೧.೦೧.೨೦೧೪ರಂದ ೨ ರುಶಗಳಯ ಗ
೪. ವಿಮವಹೆ ಕಮಮಟ, ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ ಮತುು ರಷಹಯಹಂಗ, ಕು ಂು ವಿವಿ
ಅಕ ಿೋಬರ್ ೧೪ ರಂದ ೧೮, ೨೦೧೧, ಕು ಂು ವಿವಿ
ಷಂಪ್ಹದಕ
೧. ುಷುಕ ಭಹಹಿತಿ

೧೯೯೬ - ೯೭

೨. ಕನನಡ ಅಧಯಯನ
ಪರವಸ್ತು, ಗೌರಗಳು
೦೧. ಅಧಯಕ್ಷತ :

ಚಿಕಕಮಗಳೄರು ತಹಲ ಕು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನದ ಅಧಯಕ್ಷರು ೨೦೧೦

೦೨. ಷನಹಮನ:

ಅಖಿಲ ಬಹರತ ೭೩ನ ೋ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ಗದಗ೨೦೦೯

೦೨. ರವಸಿು :

ಎಚ್. ನರಸಿಂಸಯಯ ರವಸಿು ೨೦೧೨

ಪೂರ್ಹಗೆೊಳಿಸ್ತದ ಯುಜಿಸ್ತ ಅನ್ುದ್ಹನ್ದ ಷಂವೆೃೇಧ್ನ್ ಯೇಜನೆಗಳು

ಅಧಿ

ಕನನಡ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಕನಹೆಟಕದ ದಲಿತ ಸ ೋಯಹಟಗಳು

೨೦೦೫ ಜನರಯಂದ ೨೦೦೭ ಡಿಷ ಂಬರ್ಯ ಗ
(ಮುಗಿದಿದ )

೯೦ರ ದವಕದ ನಂತರದ ಕನನಡ ಮಹಿಳಹ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಕನಹೆಟಕದ
ಮುಹಿಳಹ ಸ ೋಯಹಟಗಳಲಿಿ ಮಹಿಳಹ ರತಿನಿಧೋಕರಣ್

೨೦೧೦ ಪ ಬರರಯಂದ ೨೦೧೨ ಪ ಬರರಯಯ ಗ
(ಮುಗಿದಿದ )

ಕನನಡ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಕನಹೆಟಕದ ದಲಿತ ಸ ೋಯಹಟಗಳ
ಮ್ಮೋಲ ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ರಬಹ ಮತುು ರಷುುತತ

೨೦೧೩ ಏಪಿರಲ್ನಿಂದ ೨೦೧೫ ಭಹಚ್ೆಯ ಗ
(ಮುಗಿದಿದ )

ಪೂರ್ಹಗೆೊಳಿಸ್ತದ ಕನ್ನಡ ವಿವವವಿದ್ಹಯಲಯದ ಷಂವೆೃೇಧ್ನಹ ಯೇಜನೆಗಳು
ಕೃಷ್ಟ ದಕ ೋವ, ಕ್ ೋತರ ಕಹಯೆ

೧೯೯೪-೯೫

ಕನಹೆಟಕ ಕ ೋವ, ಷಸಹಯಕ ಷಂಹದಕ

೧೯೯೫-೯೬

ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲ ಬರು ಗಣ್ ಮತುು ಜಮಿೋನಹಾರ ಯಷ ಥ
ದಲಿತ ಆತಮಕತ ಗಳ ಅಧಯಯನ

೧೯೯೭-೯೮

ಆತಮಕತ ಗಳಲಿಿ ಕನಹೆಟಕದ ಕತ

೧೯೯೮-೯೯

ಕನಹೆಟಕ ಕನನಡಿ

೧೯೯೮-೯೯

ಷಹವಿನ ಆಚರಣ ಗಳು

೧೯೯೯-೨೦೦೦

ಕನನಡ ಚಿಂತನ ಷಹಹಿತಯ : ಬಹಶ

೨೦೦೦-೨೦೦೧

೧೯೯೬-೯೭

ಕನನಡ ಚಿಂತನ ಷಹಹಿತಯ : ಷಂಷೃತಿ ೨೦೦೧-೨೦೦೨
ಕನನಡ ಚಿಂತನ ಷಹಹಿತಯ : ರಭುತವ

೨೦೦೨-೨೦೦೩

ಕನನಡ ಅಭಿಭಹನದ ಷಹಭಹಜಿಕ ನ ಲ ಗಳು

೨೦೦೩-೨೦೦೫

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಂವ ೃೋಧನ : ತಹತಿವಕ ನ ಲ ಗಳು

೨೦೦೮-೧೦

ವರಮ ಬಹಶ : ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ, ಷಭಹಜ (ವಹಸಿರೋಯ ಬಹಶ ಯೋಜನ ಯಡಿ ಕ ೈಗ ಂಡ ಯೋಜನ
ಠಯಕರಮ ಮತುು ಷಹಹಿತಯ ಷಂವ ೃೋಧನ

೨೦೧೧ - ೨೦೧೩

ಸ ಷ ತಲ ಭಹರನ ಷಹಹಿತಯ: ಕಹಯ ೨೦೧೩ - ೨೦೧೪
ಷಂವ ೃೋಧನ : ಷವರ , ಷಮಷ ಯ, ಷಹಲುಗಳು ೨೦೧೩ - ೨೦೧೪
ಸ ಷ ತಲ ಭಹರನ ಷಹಹಿತಯ: ಮಹಿಳಹ ಗದಯ ಬರಸಗಳು ೨೦೧೪ - ೨೦೧೫

೨೦೦೯ - ೨೦೧೧ಕನನಡ

ಮುದಾಣ್ನ ಯಹಭಹವವಮ್ಮೋಧ ೨೦೧೫ - ೨೦೧೬
ಕನನಡದ ಆಯಾ ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ಭಹನ ೋತರ ರಷರ ೨೦೧೫ - ೨೦೧೬
ಕು ಂು ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ಷಥಳಿೋಯ ರಷರ

೨೦೧೬ - ೨೦೧೭

ಸಂದಿಗ ೋಡು ಸಿಂಡ ರೋಮ್ ಯ ೋಗದ ವಿರಗಳು, ರಣಹಮಗಳು ಸಹಗ ಅದರ ಯ ೋಗಿಗಳ ಷಹಭಹಜಿಕ, ಆರ್ಥೆಕ ಮತುು ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಿಥತಿಗತಿಗಳ ಅಧಯಯನ

೨೦೧೬ - ೨೦೧೭

ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುಟ್ಟಗಳ ನಿಹಸಣೆ
ಅಧಯಕ್ಷ
ಅಧಯಕ್ಷ
ಷದಷಯ
ಷದಷಯ
ಷದಷಯ
ಷದಷಯ
ಷದಷಯ
ಷದಷಯ
ಷದಷಯ
ಷದಷಯ

B.O.S..
B.O.E.,
B.O.S..
B.O.S..
B.O.S..
B.O.E.,
B.O.S..
B.O.E.
B.O.E.,
B.O.E.,

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ, ಸಂಪಿ
ಕನನಡ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಕ ೋರ್ಸೆ, ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ
ಎಂ.ಫಿಲ್. ದವಿ ಠಯಕರಮ, ಕನನಡ ವಿವಿ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಷಂಯೋಜಿತ ದವಿ ಕ ೋರ್ಸೆ ಠಯಕರಮ
ದ ರ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವಿ
ಕನನಡ ಎಂ.ಎ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕ ೋರ್ಸೆ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ
ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಶಿರೋ ಕೃಶಣದ ೋಯಹಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಬಳಹಾರ
ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಶಿರೋ ಕೃಶಣದ ೋಯಹಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಬಳಹಾರ
ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಡಿಪ್ಲಿಮ, ದ ರಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ
.ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಎಂ.ಎ. ದವಿ, ದ ರಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

ಮೌಲಯಮಹಪನ್ ಮಹಡಿದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಹಹಪರಬಂಧ್ಗಳು
ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಕಹಯದಲಿಿ ಭಹತೃತವದ ರಕಲನ
ದಹಷ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಷಹಂಷೃತಿಕ ಲಿಟ
ಕನನಡ ಷಣ್ಣ ಕಥ ಗಳಲಿಿ ಗಹರಮ ನಗರಗಳ ದವಂದಹವತಮಕತ
ಕನಹೆಟಕದಲಿಿ ಫೌದಧಧಮೆದ ುನರುಜಿಜೋನ
ಮಹಿಳಹ ಆಯ ೋಗಯ : ಷಮಷ ಯಗಳು ಮತುು ಷುಧಹರಣ ಗಳು
ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ಮತಹಂತರದ ರಕಲನ
ಲಂಫಹಣಿ ಷಮುದಹಯದ ಢಹಣ್ಯ ಂಗಡದ ಅಧಯಯನ
ರಬಂಧ ಷಹಹಿತಯ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ವ ೃೋಧ
ತುಮಕ ರು ಜಿಲ ಿಯ ಗಹರಭಹಂತರ ಜನದ ಆಟಗಳು : ಂದು ಷಹಂಷೃತಿಕ ಅಧಯಯನ
ಜನದ ಕಹಯಗಳು : ಂದು ಷಹಂಷೃತಿಕ ಅಧಯಯನ
ನಯಷಹಹಿತಯದಿಂದ ಇಂದಿನಯ ಗ ಷಭಹಜಹದಿ ಚಿಂತನ ಯ ವಿವಿಧ ನ ಲ ಗಳು: ಂದು ಅಧಯಯನ ಕನನಡ ದಲಿತ ಕಹಯ: ಕಹಯ
ಮತುು ಷಭಹಜ
ಷಂಘಟ್ಟಸ್ತದ ವಿಚಹರ ಷಂಕ್ತರರ್ಗಳು, ಕಮಮಟ್ಗಳು : ೧೭
೧.

ಷಹಹಿತಯ ಫ ೋಧನ ಶಿಬಿರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೧೯೯೫

೨.

ಡಹಾಯಹಧನ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ , ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೦೦೦

೩.

ಕನಹೆಟಕದಲಿಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಗೆಗಳ ಆಂದ ೋಲನ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

೨೦೦೨

೪.

ಷಹಭಹಜಿಕ ನಹಯಯದ ರಕಲನ , ಚಿಂತನ ಕಮಮಟ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೫.

ಆದಿುಯಹಣ್ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೦೦೪

೬

.ಧಭಹೆಮೃತ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೦೦೬

೭.

ಸಿರ ಜನದ ಮಸಹಕಹಯ: ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ೨೦೦೭

೨೦೦೩

೮.

ರ್ ೈಮಿನಿ ಬಹರತ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೭

೯.

ಯು ಬರಸಗಹರರ ಕಮಮಟ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್. ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೭

೧೦. ಕನಹೆಟಕ ಎದುರಷುತಿುರು ಷಹಲುಗಳು, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ೨೦೦೭
೧೧. ಭಹಯಕಸಂ ಗ ೋಕೆ ‘ತಹಯ: ನ ರು- ಂದು ಅಲ ೋಕನ , ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕು ಂು ವಿವಿ
ಷಸಯೋಗದ ಂದಿಗ

೨೦೦೮.

೧೨. ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ಸ ಣ ಗಹರಕ , ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ನಂದಿಸಳಿಾ ಷಹನತಕ ೋತುರ
ಕ ೋಂದರದ ಷಸಯೋಗದ ಂದಿಗ , ೨೦೦೯ .
೧೩. ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಹಷು ಮತುು ಭವಿಶಯ, ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ೨೦೧೩ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ಬಹಶಹ
ನಿಕಹಯದ ವಿಬಹಗಗಳ ೄಂದಿಗ ೨೦೧೩
೧೪. ದ ೋನ ರ ಮಸಹದ ೋ ಅರ ಷಹಹಿತಯ: ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ
ವಿಬಹಗ
೧೫

೨೦೧೪.

ಕನನಡ ಕಮಮಟ, ಯಹಶರಕವಿ ಕು ಂು ರತಿಶಹಾನ ಕುಳಿ ಮತುು ಕು ಂು ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಕುಳಿ ಇರ
ಷಸಯೋಗದ ಂದಿಗ , ಡಿಷ ಂಬರ್ ೨೯, ೩೦ ಮತುು ೩೧, ೨೦೧೪

೧೬

ಸ ೋಯಹಟದ ಸಹಡುಗಳ ಕಮಮಟ, ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ೧೦ರಂದ ೧೨ ಪ ಬರರ ೨೦೧೬

೧೭

ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ- ಡಹ. ಯಹಮಮನ ೋಸರ ಲ ೋಹಿಮಹ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ
೧೮ ಭಹಚ್ೆ ೨೦೧೬.

ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಹಗಹದವಹನ್
೧.

ಶಿರೋಧರಯಹವ್ ಪಿಷ ಸ , ದಹಷ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಷಹಂಷೃತಿಕ ಲಿಟ

೨.

ಷ ೋ. ಮು. ಬಹಷಕಯಹಚಹರ್ , ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಕಹಯದಲಿಿ ಭಹತೃತವದ ರಕಲನ

೩.

ಲಿಂಗದಸಳಿಾ ಸಹಲ, ಕನನಡ ಷಣ್ಣ ಕಥ ಗಳಲಿಿ ಗಹರಮ ನಗರಗಳ ದವಂದಹವತಮಕತ

೪.

ಷುಧಹಕರ ದ ೋಹಡಿಗ ಬಿ., ರಬಂಧ ಷಹಹಿತಯ: ಷಹಂಷೃತಿಕ ವ ೃೋಧ

೫.

ಉಭಹವಂಕರ ಎಚ್.ಡಿ, ದಲಿತ ಕಹಯ: ಕಹಯ ಮತುು ಷಭಹಜ

೬.

ನಟಯಹಜ ಕ .ಎರ್ಸ , ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ನಹಟಕಗಳಲಿಿ ರ್ಹತಿ ರವ ನಯ ವಿನಹಯಷಗಳು

೭.

ಷಂದಿೋ ಡಿ.ಡಿ., ಕನನಡದ ಆಯಾ ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ದುಡಿಯು ಗೆದ ಷವರ 

ಎಂ.ಫಿಲ್. ಮಹಗಹದವಹನ್
ಕರಷಂ

ಸ ಷರು ವಿಶಯ

೦೧.

ದಮಶಿರೋ.ಎಂ. , ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನಗಳ ಅಧಯಕ್ಷಿೋಯ ಬಹಶಣ್ಗಳಲಿಿ ಕನನಡ ಮತುು ಕನನಡಿಗರ ರವ ನಗಳು

೦೨.

ಯಹರ್ ೋಂದರ , ರವಿ ಫ ಳಗ ಯ ಅರ ಕಥ ಗಳು ಷಹಹಿತಿಯಕ ವಿವ ಿೋಶಣ

೦೩.

ಶಿರಂಜಿನಿ. ಎ,  ರೋಮಚಂದರ ಗ ೋದಹನ ಕಹದಂಬರಯ ವಿವ ಿೋಶಣ

೦೪.

ನಿಂಗ ಷಂಗ ರೋಜಿಕ , ರವಿ ಫ ಳಗ ಯ ಯರ ಹರತಿನಿಧಕ ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ಸಿರೋಹತರ ಚಿತರಣ್ದ ಷವರ 

೦೫.

ಉಮಿರ ಗ ೋಪಿನಹಯಕ , ಮಂಗನ ಫಹಯಟ : ಷುು ಮತುು ಅಭಿಯಕು

೦೬.

ನಹಗಯಹಜು ಕ .ಆರ್., ದಹಟು ಕಹದಂಬರ : ಂದು ವಿವ ೋಿ ಶಣ

೦೭.

ಲತ ಕ .ಇ., ಯಮಹತಿ ಕಹದಂಬರ : ಂದು ವಿವ ೋಿ ಶಣ

೦೮.

ಸನುಮಂತಯಹಯ ಈ., ಷಂಷೃತಿಯನುನ ಕುರತ ಆಯಾ ಲ ೋಖ್ನಗಳ ವಿವ ಿೋಶಣ

೦೯.

ನಹಗಯಹಜ ಫಹರಕ ೋರ, ಶಿನ ಡಂಗುರ: ಂದು ವಿವ ಿೋಶಣ

ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಹಡುತ್ತುರುರು
ಕರ.ಷಂ. ಹೆಷರು ಜಹತ್ತ/ ಗಹ/ ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿಶಯ ನೆೊೇಂದಣಿ ಷಂಖ್ೆಯ/ ದಿನಹಂಕ, ಆಂತರಿಕ/ ಬಹಸಯ/ಶಿಶಯೆೇತನ್ದ ವಿರ
0೧.

ಯ ೋಣ್ುಕ ಪಿ.ಎಚ್.,ಹಿಂದುಳಿದ ಗೆ ವಿವವಕಥಹ ಕ ೋವದ ಕಥ ಗಳಲಿಿ ಊಳಿಗಭಹನಯವಹಹಿ, ಷಹಸತುವಹಹಿ ಮತುು
ಯಹಷ್ಟರೋಯತ

೯೯೯/ ೧೬.೦೮.೨೦೧೧ ಫಹಸಯ

--

೦೨.

ಶಿಣ್ಣ ಟಿ, , ಷಹಭಹನಯ, ಕನನಡ ಮಹಿಳಹ ಕಹಯದಲಿಿ ಯಜಭಹನಿಕ ಮತುು ರತಿಯ ೋಧ, ೧೦೮೮/ ೧೨.೦೯.೨೦೧೨,
ಆಂತರಕ , ರ್ ಆರ್ಎಫ್.

೦೩.

ಮಂಜ ಟಿ , ಷಹಭಹನಯ,

ಅಖಿಲ ಬಹರತ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನಗಳ ಅಧಯಕ್ಷಿೋಯ ಬಹಶಣ್ಗಳಲಿಿ ನಹಡುನುಡಿ

ಚಿಂತನ ಯ ನ ಲ ಗಳು, ಫಹಸಯ -೦೪.

ಕಲನ ಕ .ಎಚ್.,

ಷಹಭಹನಯ, ಆಯಾ ಷಹಹಿತಯ ಠಯಗಳ ಹತರಕ ೋಂದಿರತ ಮನ ೋವಿವ ಿೋಶಣಹತಮಕ ಅಧಯಯನ,

೧೧೮೬/೨೦.೦೯.೨೦೧೩ ಫಹಸಯ
೦೫

--

ಲತಹ ಕ .ಇ., ಮಹಿಳ ಕನನಡ ಮಹಿಳಹ ವಿಚಹರ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ಮಹಿಳಹ ರವ ನಗಳು,
೧೪೦೧೦೧೦೨೦೦೦೨/೧೨.೦೯.೨೦೧೪, ಆಂತರಕ, ಆರ್ಜಿಎನಎಫ್

೦೬

ಷಹವಮಿ, ಕನನಡ ಆಯಾ ಷಣ್ಣ ಕಥ ಗಳಲಿಿ ದುಡಿಯು ಗೆದ ಷವರ , ೧೫೦೧೦೦೨೦೦೦೮೧೫/೧೫.೦೯.೨೦೧೫
ಆಂತರಕ, ರ್ ಆರ್ಎಫ್

೦೭

ನಹಗ ೋಣಿ ಎನ, ಕನನಡದಲಿಿ ಷಹಹಿತಯ ಮಿೋಭಹಂಷ ಕುರತ ಬರಸಗಳ ಅಧಯಯನ, ಫಹಸಯ

--

ಷಂವೆೃೇಧ್ನಹ ಕೃತ್ತಗಳು
ಶಿೋಷ್ಟೆಕ ರಕಹರ ರಕಹವನ ವಿರ ರಕಟಿತ ಶೆ
೦೧.

ದ ೋನ ರ ಮಸಹದ ೋ ,

ವಿಮವ ೆ ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೦೩.

ಅಲಕ್ಷಿತ ಚನಕಹರರ ಲ ೋಕದೃಷ್ಟಿ

ಷಂವ ೃೋಧನ

ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೯೯೮

೦೪.

ಆತಮಕತ ಗಳಲಿಿ ಕನಹೆಟಕದ ಕತ

ಷಂವ ೃೋಧನ

ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೯೯೯

೦೫.

ಕನಹೆಟಕ ಕನನಡಿ (ಇತರಯ ಂದಿಗ )

ರಚಯ ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೦೬.

ಕಹಲನಡಿಗ

೦೭.

ಷಹು : ಂದು ಚಿಂತನ

೦೮.

ಡಹಾಯಹಧನ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ (ಷಂ) , ಷಂವ ೃೋಧನ

೦೯.

ಆದಿುಯಹಣ್ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ (ಷಂ) , ವಿಮವ ೆ, ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೨೦೦೫

೧೦.

ಂದನ ೋ ತರಗತಿಯಂದಲ ಉರುಳು ವಿಚಹರ, ವಿಮವ ೆ ದುಡಿಮ್ಮ ರಕಹವನ, ಫ ಂಗಳೄರು

೧೧.

ಧಭಹೆಮೃತ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ (ಷಂ) ಷಂವ ೃೋಧನ

ವಿಮವ ೆ ಕನನಡ ಷಂಘ, ಕ ೈರ್ಸಿ ಕಹಲ ಜ್, ಫ ಂಗಳೄರು
ಷಂವ ೃೋಧನ

೧೯೯೬

೧೯೯೯

೧೯೯೯

ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೦೦೧

ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ೨೦೦೧

೨೦೦೭

ರಷಹಯಹಂಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೦೦೮
೧೨.

ಸರವಚಂದರ ಚಹರತರ : ಷತಯದ ತ ಡಕು, ಷಂವ ೃೋಧನ

ಅನುಭ ರಕಹವನ, ಸ ಷ ೋಟ

೧೩.

ಕದಡು - ಷಹಹಿತಯ ಷಂಷೃತಿ ವಿಮವ ೆ ವಿಮವ ೆ ಸಿದಹಧಥೆ ರಕಹವನ, ಸ ಷ ೋಟ

೧೪.

ಮುಮಹಮುಖಿ - ಷಭಹಜ, ಷಂಷೃತಿ, ಚಳುಳಿ ವಿಮವ ೆ ಸಿದಹಧಥೆ ರಕಹವನ, ಸ ಷ ೋಟ

೧೫.

ದಲಿತರು ಮತುು ಭ ಮಿಯ ರವ ನ - ಷಂವ ೃೋಧನ

೨೦೦೮

೨೦೦೮
೨೦೦೮

ಷಂವ ೃೋಧನ ರಷಹಯಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೯
೧೬.

ಷಂವ ೃೋಧನ : ತಹತಿವಕ ಆಮಹಮಗಳು ಷಂವ ೃೋಧನ ರಷಹಯಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೨೦೧೦

೧೭.

ರ್ಹತಿ ವಿವ ಿೋಶಣ ಯ ಷಮಷ ಯ ಚಿಂತನ ರಷಹಯಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೮.

ಬರ ನಿದ ಾಯಲಿವೊ ಅಣಹಣ!

೧೯.

ವರಮ ಬಹಶ

ಲಸರ

ಷಂವ ೃೋಧನ

೨೦೧೦

ಮಹಜಿ ರಕಹವನ ೨೦೧೫
ರಷಹಯಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೦೧೫

ಭಹಗಹಿಸ್ತದ ವಿಚಹರ ಷಂಕ್ತರರ್ಗಳು ಮತುು ಮಂಡಿಸ್ತದ ಪರಬಂಧ್ಗಳು
ಅ.

ಅಂತರಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್: ೧

ಇ.

ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್ಗಳು : ೪೭

ಈ.

ಯಹಜಯ / ವಿವವವಿದಹಯಲಯ ಮಟಿದು : ೨೧೯

ಕರಷಂ

ಮಂಡಿಸಿದ ರಬಂಧ

ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್ದ ಶಿೋಷ್ಟೆಕ ಷಂಘಟಿಸಿದ ಷಂಷ ಥ

ದಿನಹಂಕ ಮತುು ಷಥಳ

೧

ಕು ಂು ಅರನುನ ಷಮಕಹಲಿೋನಗ ಳಿಷು ಬಗ ಕು ಂು ಬದುಕು - ಬರಸ ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಮದಯಹಷು
ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ ಚ ನ ನೈ, ಯಹಶರಕವಿ ಕು ಂು ರತಿಶಹಾನ ಕುಳಿ ಮತುು ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೨, ೨೩

ಪ ಬರರ ೨೦೧೪ ಚ ನ ನೈ
ಇ. ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕ್ತರರ್ಗಳು : ೪೭
ಕರಷಂ

ಮಂಡಿಸಿದ ರಬಂಧ

ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್ದ ಶಿೋಷ್ಟೆಕ ಷಂಘಟಿಸಿದ ಷಂಷ ಥ ದಿನಹಂಕ ಮತುು ಷಥಳ

೦೧

ತಹಂತಿರೋಕೃತ ಕುಲಕಷುಬುಗಳು ಜನಹಂಗಿಕ ಅಧಯಯನ ಕನಕ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ, ಗುಲಬಗೆ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ ೨೧, ೨೨
ಡಿಷ ಂಬರ್, ೧೯೯೮, ನಂದಿಸಳಿಾ

೦೨

ದಲಿತ ಚಳುಳಿ: ಂದು ಮರುಚಿಂತನ , ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ: ಷೃಜನಶಿೋಲತ ಅನುಹದ ಮತುು ಷಂಸನ
ಹರದ ೋಶಿಕ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು

೦೩

KATHA

೯, ೧೦, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೧೯೯೯, ಫ ಂಗಳೄರು

ಕಹರಂತರ ಆತಮಚರತ ರ: ಕಹದಂಬರಗಳ ಳಗ ಮತುು ಮತುು ಸ ರಗ ಶಿಯಹಮ ಕಹರಂತರ ಷಹಹಿತಯ: ಂದು
ಮರುಚಿಂತನ , ಕ ೋಂದರ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ ಮತುು ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಮಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ ೧೨, ೧೩,
ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೦೧, ಮಂಗಳೄರು

೦೪

ದ ೋಸಿ ಷಂಷೃತಿ

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಷೃಜನಶಿೋಲತ ಯ ಷಹಲುಗಳು

ಷಮ್ಮೇಳನ, ತುಮಕ ರು
೦೫

ಅಖಿಲ ಬಹರತ ೬೭ನ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ

೧೬, ೧೮, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೧ ತುಮಕ ರು

ದಲಿತರು ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್

ದಲಿತರು ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್: ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಲುಗಳು

ವಿಕಹರ್ಸ

ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮುಂಫ ೈ, ಯಹಜಯವಹಷರ ವಿಬಹಗ ದ ಸಲಿ ಮತುು ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮ್ಮೈಷ ರು ೨೮, ೨೯
ಜನರ, ೨೦೦೪ ಮ್ಮೈಷ ರು
೦೬

ಬಂಡಹಯ ಮತುು ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಮಿೋಭಹಂಷ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಮಿೋಭಹಂಷ
ಮತುು ಮಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ

೦೭

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ

೨೧, ೨೨, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೦೫, ಮಂಗಳೄರು

ಕ ೋಮುಷೌಸಹದೆ: ಕ ಲು ರವ ನಗಳು ಇತಿಸಹಷ ರಪ ರವರ್ ಕ ೋರ್ಸೆ

ಇತಿಸಹಷ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ

೪,

ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೬ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ
೦೮

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಂಷೃತಿ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ೭೩ನ ೋ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ
ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಫ ಂಗಳುರು

೦೯

ಕನನಡ

೨೦-೨೩, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೬ ಶಿಮೊಗಗ

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಣ್ೆ ರ್ಹತಿ ರಕಲನ ಗಳು, ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಅಂತರ್ಶಿಸಿುೋಯ ನ ಲ ಗಳು, ಕ ಎಲ್ಇ
ಷ ಷ ೈಟಿ ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವಿ ಕನನಡ ಅಧಹಯಕರ ಷಂಘ ಮತುು ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವಿ ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ
೦೭, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೭ ಫ ಂಗಳೄರು

೧೦

ಕನಹೆಟಕ ಕಂಡ ಷಹಭಹಜಿಕತ ಯ  ೈಚಹರಕ ಚರತ ರ

ಷುಣ್ೆ ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತ ಯೋತಸ ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ

ಅಕಹಡ ಮಿ ೯, ೧೦, ಜನರ, ೨೦೦೮, ಸಿಂಧನ ರು
೧೧

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಠಯಕರಮದ ಷವರ  ಮತುು ಷಮಷ ಯಗಳು ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಠಯಕರಮದ ಷವರ  ಮತುು ಷಮಷ ಯಗಳು
ಗುಲಬಗಹೆ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ನಂದಿಸಳಿಾ ಷಹನತಕ ೋತುರ ಕ ೋಂದರ

೧೨

ದಲಿತರು ಮತುು ಭ ಮಿಯ ರವ ನ

ದಲಿತ ರಜ್ಞ

೨೩, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೦೮ ನಂದಿಸಳಿಾ

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಷಂವ ೃೋಧನ ಷಂಷ ,ಥ ವಿಕಹರ್ಸ ಅಧಯಯನ

ಕ ೋಂದರ ಮುಂಬಯ ಮತುು ಯಹಜಯವಹಷರ ವಿಬಹಗ, ಡ ಲಿಿ ವಿವಿ, ೨೩, ೨೪, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೦೮, ಮ್ಮೈಷ ರು
೧೩

ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಚರತ ರ

ಷಹಹಿತಯ ಫ ೋಧನ ಯಲಿಿ ಅಂತರ್ಶಿಸಿುೋಯ ನ ಲ ಗಳು

ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ

ಕಹಯೆಕರಮ, ಕ ಂಗಹಡಿಯ ಕಹಲ ೋಜು, ದ ಡಾಬಳಹಾುರ, ೧೯,೨೦, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೦೮, ದ ಡಾಬಳಹಾುರ
೧೪

ಸ ಷತಲ ಭಹರು: ಷಂವ ೃೋಧನ , ಸ ಷತಲ ಭಹರನ ಬರಸಗಹರರ ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಲುಗಳು ಕ ೋಂದರ ಷಹಹಿತಯ
ಅಕಹಡ ಮಿ, ಕ ೈರ್ಸಿ ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಂಗಳೄರು

೧೫

೭,೮, ನ ಂಬರ್, ೨೦೦೮ ಫ ಂಗಳೄರು

ಷಹವತಂತರಯ: ಅಂಚಿನ ಷಮುದಹಯಗಳ ಕನನಡಿ ಗಂಟು

ಬಸುರ ಪಿ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ರಂಗಹಯಣ್,

ಮ್ಮೈಷ ರು ೨೭, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೮ ಮ್ಮೈಷ ರು
೧೬

ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಖ್ಂಡ ಕಹಯಗಳು
ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

ಕನನಡ ಖ್ಂಡ ಕಹಯಗಳು

೦೯, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೯ ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಉಷಹಮನಿಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ,

೧೭

ಕ ೋಮುಹದ ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಹಲುಗಳು ಮತುು ಲಂಕ ೋಶ್

ಕ ೋಂದರ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ

೦೭, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೦ ಫ ಂಗಳೄರು
೧೮

ರ್ ೈನ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ಆಸಿುಯ ರಕಲನ ರ್ ೈನ ಷಹಹಿತಯ: ವಿಭಿನನ ರಕಲನ ಗಳು
ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಶಿಮೊಗಗ

೧೯
೨೦
೨೧

ಕನನಡ ಬಹರತಿ, ಕು ಂು

೨೨, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೧೦ ಕು ಂು ವಿವಿ

ಷಹಸತು ಮತುು ಷಹಸತ ೋತುರ ಕಹಲದ ಕನನಡ ಠಯಕರಮ

ಬಹರತದಲಿಿ ಷಹಸತುವಹಹಿ ಮತುು ಬಹಶಹ

ಯಹಜಕಹರಣ್

೧೮, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೧ ಫಹಗಲಕ ೋಟ

ಬಷ ೋವವರ ಕಲಹ ಕಹಲ ೋಜು, ಫಹಗಲಕ ೋಟ

ಕನನಡ ಷಂ ೋದನ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ಬಿಕಕಟುಿಗಳು

ಷಮಕಹಲಿೋನ ರ್ಹಗತಿಕ ಬಿಕಕಟುಿಗಳು ಮತುು ಕನನಡ

ಷಂ ೋದನ

೨೫, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೧ ಸರಸರ

ಎರ್ಸಜಿವಿಪಿ ಕಹಲ ೋಜು, ಸರಸರ

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್: ಲ ೈಂಗಿಕತ ಮತುು ದ ೋಸ

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್: ಲ ೈಂಗಿಕತ ಮತುು ದ ೋಸ

ಮಹಿಳಹ ಅಧಯಯನ

ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ೨೮, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೧ ಸ ಷ ೋಟ
೨೨

ಬಸುಷುರೋಯ ಷಹಸತುವಹಹಿಗಳು ಮತುು ಷಥಳಿೋಯ ನ ಲ ಗಳು

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಷಥಳಿೋಯ ಷಂಷೃತಿ,

ಷಹಹಿತಯಗಳ ಉಳಿವಿನ ಷಹಧಯತ ಗಳು ನವೊೋದಯ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಾ, ತುಮಕ ರು ಜಿಲ ಿ
೧೧, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೧೧ ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಾ
೨೩

ಬಹಶಹ ಷೌಸಹದೆತ

ಬಹಶಹ ಷೌಸಹದೆತ

ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ , ಫ ಂಗಳೄರು ೧೩, ಆಗರ್ಸಿ,

೨೦೧೧ ಫ ಂಗಳೄರು
೨೪

ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಗದಯ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ದಲಿತ ಷಂ ೋದನ
ಶಿಕ್ಷಣ್ ರಶತುು ಕಹಲ ೋಜು, ಯಹಯಬಹಗ

೨೫

೧೭,೧೮, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಯಹಯಬಹಗ್

ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ: ಬಹಷ್ಟಕ ನ ಲ ಗಳು ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ: ಅಂತರ ಶಿಸಿುೋಯ ಅಧಯಯನ
ಎರ್ಸ.ರ್ .ವಿ.ಪಿ. ಕಹಲ ೋಜು, ಸರಸರ

೨೬

ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದಿ, ಕನನಡ ಗದಯ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ದಲಿತ ಷಂ ೋದನ

೨೯, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೨ ಸರಸರ

ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ ಚಳುಳಿ ವಿಮವ ೆ ಮತುು ಮುಂದಿನ ನಡ

ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ ಚಳುಳಿ ಮತುು ಷಹಹಿತಯ

ಕನಹೆಟಕ ಕ ೋಂದಿರೋಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ ಗುಲಬಗಹೆ ಮತುು ಗುಲಬಗಹೆ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಗುಲಬಗಹೆ

೨೪, ೨೫,

ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೩, ಗುಲಬಗಹೆ
೨೭

ಕನನಡ ಷಂವ ೃೋಧನ , ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಹಷು ಮತುು ಭವಿಶಯ

ಬಹಶಹ ನಿಕಹಯ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೦೯. ೧೦. ೨೦೧೩ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ
೨೮

೩೭೧ (ರ್ ) ಮತುು ದಲಿತರು ಸಹಗ ವ ೃೋಷ್ಟತರು
ಷಹಲುಗಳು

ಸ ೈದಯಹಫಹದ್ ಕನಹೆಟಕ ಅಭಿೃದಿಧ: ೩೭೧ (ರ್ ) ಮುಂದಿರು

ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಚ ೋಂಬರ್ಸೆ ಆಫ್ ಕಹಮರ್ಸೆ, ಗುಲಬಗಹೆ

೨೮. ೦೧. ೨೦೧೪ ಗುಲಬಗಹೆ
೨೯

ದಲಿತ ಷೃಜನಶಿೋಲ ರಕಹರಗಳ ಅಲ ೋಕನ

ಚಹರತಿರಕ ದಹಖ್ಲ ಬಯ ದ ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ ಚಳುಳಿ ಕನನಡ

ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಜ್ಞಹನಬಹರತಿ, ಫ ಂಗಳೄರು

೨೮. ೧೧. ೨೦೧೪

ಫ ಂಗಳೄರು
೩೦

ಡಹಾಯಹಧನ ಮತುು ಧಭಹೆಮೃತ ಕೃತಿಗಳಲಿಿ ಚಹರತಿರಕ ರಜ್ಞ

ರ್ ೈನ ಷಹಹಿತಯ ಕೃತಿಗಳಲಿಿ ಚಹರತಿರಕ ರಜ್ಞ

ರ್ ೈನ ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ ಮತುು ಭರತ ೋವ ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಳಗಹವಿ
೩೧

ಭ ಮಿ ಮತುು ಆಧುನಿಕ ಯಹಜಕಹರಣ್ ಭ ಮಿ, ಬಂಡಹಳ ಮತುು ಯಹಜಕಹರಣ್
ಮತುು ದಲಿತ ಷಂಘಶೆ ಷಮಿತಿ, ಭದಹರತಿ

೩೨

೨೬. ೦೯. ೨೦೧೫ ಫ ಳಗಹವಿ
ರಷಹಯಹಂಗ, ಕು ಂು ವಿವಿ

೨೮. ೦೯. ೨೦೧೫ ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ

ರತಿಗಹಮಿ ಆಲ ೋಚನ ಕರಮ ಮತುು ಲಿಂಗತಹರತಮಯ: ಉಖ್ಂಡದಲಿಿ ಅವಹಂತಿ

ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ

ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್, ಚರತ ರ ವಿಬಹಗ, ಷಸಹಯದಿರ ಕಹಲ ೋಜು ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ
ಷಂಕರಣ್, ಚರತ ರ ವಿಬಹಗ, ಷಸಹಯದಿರ ಕಹಲ ೋಜು ೧೪. ೧೦. ೨೦೧೫ ಶಿಮೊಗಗ
೩೩

ದಲಿತರ ಮುಂದಿರು ಷಹಭಹಜಿಕ ಯಹಜಕೋಯ ಷಹಲುಗಳು
ಫಹಗಲಕ ೋಟ
ಫಹಗಲಕ ೋಟ

೬ನ ೋ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ,

೬ನ ೋ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ಫಹಗಲಕ ೋಟ

೧೮. ೧೦. ೨೦೧೫

೩೪

ಬ ಷಹ ದಂಗ - ೪೦
ಮ್ಮೈಷ ರು

೩೫

ಬ ಷಹ ದಂಗ - ೪೦

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ: ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ,

೧೪. ೦೯. ೨೦೧೪ ಮ್ಮೈಷ ರು

ದಲಿತ ಷೃಜನಶಿೋಲ ರಕಹರಗಳ ಅಲ ೋಕನ

ಚಹರತಿರಕ ದಹಖ್ಲ ಬಯ ದ ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ ಚಳುಳಿ ಕನನಡ

ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಜ್ಞಹನಬಹರತಿ, ಫ ಂಗಳೄರು

೨೮. ೧೧. ೨೦೧೪

ಫ ಂಗಳೄರು
೩೬

ಹರಚಿೋನ ಷಹಹಿತಯ: ಅಧಯಯನ ಮತುು ಅಧಹಯನದ ನ ಲ ಗಳು, ಷಹಹಿತಯ ಗ ೋಷ್ಟಾ ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ೮೧ನ ೋ ಅಖಿಲ
ಬಹರತ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ವರಣ್ಫ ಳಗ ಳ

೩೭

೧, ೨ ಮತುು ೩ ಪ ಬರರ, ೨೦೧೫

ದಲಿತ್ ಪ್ಲಯೆಟಿರ ಕನನಡ - ತ ಲುಗು ದಲಿತ್ ಲಿಟಯ ೋಚರ್ ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಉಷಹಮನಿಮಹ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ,
ಸ ೈದಯಹಫಹದ್; ಡಹ. ಫಹಬು ಜಗಜಿೋನಯಹಮ್ ಷಂವ ೃೋಧನ ಮತುು ವಿಷುರಣ್ ಕ ೋಂದರ, ಮ್ಮೈಷ ರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ,
ಭಹನಷ ಗಂಗ ೋತಿರ ಮತುು ದಲಿತ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

೩೮

ಡಹಾಯಹಧನ ಮತುು ಧಭಹೆಮೃತ ಕೃತಿಗಳಲಿಿ ಚಹರತಿರಕ ರಜ್ಞ

ಹರಚಿೋನ ರ್ ೈನ ಕಹಯಗಳಲಿಿ ಚಹರತಿರಕ ರಜ್ಞ

ರ್ ೈನ ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ ಮತುು ಭರತ ೋವ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಷಂಷ ,ಥ ಫ ಳಗಹವಿ
೩೯

೨೬.೦೯.೨೦೧೫ ಫ ಳಗಹವಿ

ಭ ಮಿ ಮತುು ಆಧುನಿಕ ಯಹಜಕಹರಣ್ ಭ ಮಿ, ಬಂಡಹಳ ಮತುು ಯಹಜಕಹರಣ್
ಮತುು ದಲಿತ ಷಂಘಶೆ ಷಮಿತಿ, ಭದಹರತಿ

೪೦

೦೭.೦೭.೨೦೧೫ ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

ರಷಹಯಹಂಗ, ಕು ಂು ವಿವಿ

೨೮.೦೯.೨೦೧೫ ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ

ರತಿಗಹಮಿ ಆಲ ೋಚನ ಕರಮ ಮತುು ಲಿಂಗತಹರತಮಯ: ಉಖ್ಂಡದಲಿಿ ಅವಹಂತಿ

ಉಖ್ಂಡದಲಿಿ ಅವಹಂತಿ:

ಗಹಂಧ ಭಹಗೆ ಮತುು ರಸಹರಗಳು ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ಇತಿಸಹಷ ಮತುು

ಹರಕುನವಹಷರ ವಿಬಹಗ, ಷಸಹಯದಿರ ಕಹಲ ೋಜು, ಕು ಂು ವಿವಿ ಅಧಹಯಕರ ಷಂಘ, ಮತುು ಮಲಿಿಕಹಜುೆನ ಚಹರಟಬಲ್
ಟರರ್ಸಿ, ಶಿಮೊಗಗ ೧೪.೧೦.೨೦೧೫ ಶಿಮೊಗಗ
೪೧

ದಲಿತರ ಮುಂದಿರು ಷಹಭಹಜಿಕ ಮತುು ಯಹಜಕೋಯ ಷಹಲುಗಳು ೬ನ ೋ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ,
ಫಹಗಲಕ ೋಟ

೬ನ ೋ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ಫಹಗಲಕ ೋಟ

೧೮.೧೦.೨೦೧೫

ಫಹಗಲಕ ೋಟ
೪೨

ಅಧಯಕ್ಷತ ದಲಿತ ರದವೆನ ಕಲ ಗಳು ಆಧುನಿಕತ ಮತುು ದ ೋಶಿ ಚಿತರಕಲ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ಚಿತರಕಲಹ

ವಿದಹಯಲಯಗಳ ನಿೆಸಣಹ ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೦೮.೦೧.೨೦೧೬ ಕ ಡಲ ಷಂಗಮ
೪೩

ಅಧಯಕ್ಷತ ದಲಿತ ರದವೆನ ಕಲ ಗಳು ಆಧುನಿಕತ ಮತುು ದ ೋಶಿ ಚಿತರಕಲ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ಚಿತರಕಲಹ

ವಿದಹಯಲಯಗಳ ನಿೆಸಣಹ ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೦೮.೦೧.೨೦೧೬ ಕ ಡಲ ಷಂಗಮ
೪೪

ಷಹಸತು ಕಹಲಘಟಿದ ಅಧಯಯನಗಳ ಷವರ  ಮತುು ತಹತಿವಕತ

ಬುಡಕಟುಿ ಅಧಯಯನ: ತಹತಿವಕ ನ ಲ ಗಳು

ಬುಡಕಟುಿ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ಮತುು ಷುಕಡ ರ್ಸ ಷಂಷ ,ಥ ಶಿರಸಿ
೦೯.೦೨.೨೦೧೬ ಶಿರಸಿ
೪೫

೪೬

ಷಭಹಯ ೋ ಬಹಶಣ್ ‘ನವೊಯೋತುರ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯದ ವಿಭಿನನ ಆಮಹಮಗಳು’ ‘ನವೊಯೋತುರ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯದ ವಿಭಿನನ
ಆಮಹಮಗಳು’ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ಷರ್ ಎಂ. ವಿವ ವೋವವರಯಯ ಷಹನತಕ ೋತುರ ಕ ೋಂದರ, ತ ಬಿನಕ ಯ

ಕಹಯಂರ್ಸ, ಮಂಡಯ, ಭಹನಷ ಗಂಗ ೋತಿರ, ಮ್ಮೈಷ ರು

೦೬.೦೪.೨೦೧೬

ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜಯದ ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ದಲಿತ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮತುು ಡಹ. ಫಹಬು
ಜಗಜಿೋನಯಹಮ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರಗಳ ನಿದ ೋೆವಕರುಗಳ ಂದು ದಿನದ ಕಹಯೆಗಹರ ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ
ಕ ೋಂದರ ಮತುು ಫೌದಧ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಕು ಂು ವಿವಿ

ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಜ್ಞಹನ ಷಸಹಯದಿರ, ವಂಕರಘಟಿ

೨೩.೦೨.೨೦೧೬ ವಂಕರಘಟಿ
೪೭

ಆದಿಹಸಿಗಳು ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಆದಿಹಸಿ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಉತಸ

ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ ,

ಫ ಂಗಳೄರು, ಕನಹೆಟಕ, ಇಂದಿಯಹಗಹಂಧ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ಆದಿಹಸಿ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಅಮರಕಂಟಕ್, ಮಧಯರದ ೋಶ್,
ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ ೋಂದರ ಲಯ ಷಹಂಷೃತಿಕ ಕ ೋಂದರ, ನಹಗುರ್, ಮಸಹಯಹಶರ, ೦೨.೨೦೧೭ ರಂದ ೦೫.೦೨.೨೦೧೭
ಅಮರಕಂಟಕ್
ಭಹಗಹಿಸ್ತದ ವಿಚಹರ ಷಂಕ್ತರರ್ಗಳು ಮತುು ಮಂಡಿಸ್ತದ ಪರಬಂಧ್ಗಳು : ೨೧೯

ರಹಜಯ / ವಿವವವಿದ್ಹಯಲಯ ಮಟ್ಟದು
(: ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್ಗಳು)
ಕರಷಂ

ಮಂಡಿಸಿದ ರಬಂಧ, ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್ದ ಶಿೋಷ್ಟೆಕ

ಷಂಘಟಿಸಿದ ಷಂಷ ಥ ದಿನಹಂಕ ಮತುು ಷಥಳ

೦೧

ಷಹಭಹಜಿಕ, ಯಹಜಕೋಯ ಚಳುಳಿಗಳು ಮತುು ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ: ುನರ್
ಭೌಲಿಯೋಕರಣ್ಕನನಡ ಬಹಶ ಮತುು ಷಹಹಿತಯ ವಿಬಹಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೧೮, ಜುಲ ೈ, ೧೯೯೮ ಕನನಡ
ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

೦೨

ತಹಂತಿರೋಕೃತ ಕುಲಕಷುಬುಗಳು

ಜನಹಂಗಿಕ ಅಧಯಯನ

ಕನಕ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ, ಗುಲಬಗೆ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

೨೧, ೨೨ ಡಿಷ ಂಬರ್, ೧೯೯೮, ನಂದಿಸಳಿಾ
೦೩

ಮಹೆಯ ಷಂಷೃತಿ: ಂದು ನ ೋಟ

ಮಹೆಯ ಷಂಷೃತಿ ನಿಭಹೆಣ್

ಇಹಿ

೩೦, ಮ್ಮೋ, ೧೯೯೯

ಮ ಡಿಗ ಯ
೦೪

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಚಿಂತನ

ಅನುಬಹ ಷಹಹಿತಯ

ಬಳಹಾರ ಜಿಲಹಿ ೧೧ನ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ಸಡಗಲಿ

೧೦, ಜುಲ ೈ, ೧೯೯೯ ಸಡಗಲಿ
೦೫
೦೬

ದಲಿತ ಚಳುಳಿ: ಂದು ಮರುಚಿಂತನ

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ: ಷೃಜನಶಿೋಲತ ಅನುಹದ ಮತುು ಷಂಸನ

ಏಂಖಿಊಂ ಹರದ ೋಶಿಕ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು

೯, ೧೦, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೧೯೯೯, ಫ ಂಗಳೄರು

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಕನನಡ ಕನನಡ ಯಹರ್ ಯೋತಸ

ಜಿಲಹಿ ಕನನಡ ಯಹರ್ ಯೋತಸ ಷಮಿತಿ, ಕ ಳ

೦೧,

ನ ಂಬರ್, ೧೯೯೯ ಕ ಳ
೦೭
೦೮

ಷಂವಿಧಹನ ಯಹಮವ ೆ: ಮಹರಗಹಗಿ ಮತುು ಮಹತಕಹಕಗಿ?

ಷಂವಿಧಹನ ಯಹಮವ ೆ

ಯುಕ ಷಂಘ ಮತುು ದಲಿತ ಷಂಘಶೆ ಷಮಿತಿ ಕಮಲಹುರ

೨೭, ಪ ಬರರ, ೧೯೯೯ ಕಮಲಹುರ

ರ್ಹನದ: ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು

ಜಿಲಹಿ ರ್ಹನದ

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್

ಚಿಕಕಮಗಳೄರು ಜಿಲಹಿ ೪ನ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ

೧೮, ೧೯, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೦, ಚಿಕಕಮಗಳೄರು
೦೯

ಷಂವಿಧಹನ ಮಯಹಮವ ೆ ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಷಂವಿಧಹನ ಯಹಮವ ೆ
ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೦

S.ಅ/S.ಖಿ. ನೌಕರರ ಷಂಘ, ಕನನಡ

೨೮, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೦ ಸ ಷ ೋಟ

ಷಂವಿಧಹನ ಯಹಮವ ೆ ಮತುು ಬಹರತದ ಯಹಜಕೋಯ ಆರ್ಥೆಕ ಬಿಕಕಟುಿ

ಷಂವಿಧಹನ ಯಹಮವ ೆ

ರಗತಿರ

ಷಂಘಟನ ಗಳ ಕ ಕಟ, ಸಿಂಧನ ರು ೧೦, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೦೦ ಸಿಂಧನ ರು
೧೧

ಬಹಶ , ಷಂಷೃತಿ ಮತುು ಷಭಹಜ

ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ ಶಿಬಿರ ಕನನಡ ಅಭಿೃದಿಧ ಹರಧಕಹರ, ಫ ಂಗಳೄರು

೦೩, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೧ ಶಿಮೊಗಗ
೧೨

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಮಹಷಗಿೋಕರಣ್
ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೩
೧೪

೧೦, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೧ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

ಕನಹೆಟಕದ ಯಹಜಕೋಯ ಮತುು ಷಭಹಜಹದ ಕನಹೆಟಕದಲಿಿ ಷಭಹಜಹದ
ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೫, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೧ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

ಚನಗಳು: ಂದು ವಿವ ಿೋಶಣ

ಮಸಹಮನ ಕಹಯೆಕರಮ

ಸ ಷ ೋಟ
೧೫

ಅಖಿಲ ಬಹರತ ವರಣ್ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು,

ದಲಿತ ವಿಮೊೋಚನ ಯ ಆಮಹಮಗಳು ದಲಿತ ೋದಯ: ಂದು ಷಹಂಷೃತಿಕ ಚಿಂತನ

ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ

೭, ೮, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೦೧ ಚಿಕಕಮಗಳೄರು

ಕಹರಂತರ ಆತಮಚರತ ರ: ಕಹದಂಬರಗಳ ಳಗ ಮತುು ಮತುು ಸ ರಗ
ಮರುಚಿಂತನ

ಲ ೋಹಿಮಹ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ,

೨೫, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೧ ಸ ಷ ೋಟ

ನಿದ ೋೆವನಹಲಯ, ಫ ಂಗಳೄರು
೧೬

ಅಧಹಯಕರ ಷಂಘ, ಕನನಡ

ಶಿಯಹಮ ಕಹರಂತರ ಷಹಹಿತಯ: ಂದು

ಕ ೋಂದರ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ ಮತುು ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಮಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ ೧೨, ೧೩,

ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೦೧, ಮಂಗಳೄರು
೧೭

ಷಹವಿನ ಆಚರಣ ಗಳು

ರ್ಹನದ ುನರ್ಮನನ ಶಿಬಿರ ರ್ಹನದ ವಿಬಹಗ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೧೦,

ನ ಂಬರ್, ೨೦೦೧ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

೧೮

ಕನನಡ ಆತಮಕತ ಗಳು ಮತುು ರಬಂಧ ಷಹಹಿತಯ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ುನವ ಚೋತನ ಶಿಬಿರ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಮತುು ಕನನಡ

ವಿಬಹಗ ಮಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯಲಯ ೧೯, ನ ಂಬರ್, ೨೦೦೧ ಮಂಗಳೄರು
೧೯

ಕು ಂು ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ಆಳು-ಡ ಯ ಷಂಬಂಧಗಳು ಕು ಂು ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ರಕೃತಿ ಮತುು ರಷರ
ಕು ಂು ಟರರ್ಸಿ, ಕುಳಿ

೨೦

ದ ೋಸಿ ಷಂಷೃತಿ

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಷೃಜನಶಿೋಲತ ಯ ಷಹಲುಗಳು

ಷಮ್ಮೇಳನ, ತುಮಕ ರು
೨೧

೩೦, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೧ ಕುಳಿ
ಅಖಿಲ ಬಹರತ ೬೭ನ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ

೧೬, ೧೮, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೧ ತುಮಕ ರು

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಕನನಡ ಷಂಷೃತಿ

ಜನತ ಯತು ಕನನಡ ಕನನಡ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಧಕಹರ

ಫ ಂಗಳೄರು

೨೭, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೧ ಸ ಷದುಗೆ
೨೨

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಕನನಡ ಷಂಷೃತಿ

ಜನತ ಯತು ಕನನಡ ಕನನಡ ಅಭಿದಿಧ ಹರಧಕಹರ ಫ ಂಗಳೄರು

೧೧ ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೧ ಕ ಳ
೨೩

ಕನನಡ ಬಹಶಹ ಷಂಷಕತಿ ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್
ಚಿಕಕಮಗಳೄರು

೨೪

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್, ಬಹಶ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಜಿಲಹಿ ರಥಮ ಕನನಡ ಷಮ್ಮೇಳನ

೦೮, ಜ ನ, ೨೦೦೨ ಚಿಕಕಮಗಳೄರು

ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಷೃಜನಶಿೋಲತ ಯ ಷಹಲುಗಳು ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಅಭಿಯಕುಯ ಷಹಲುಗಳು

ಜಿಲಹಿ ಷಹಹಿತಯ

ಷಮ್ಮೇಳನ ಚಿಕಕಮಗಳೄರು ೦೭, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೦೩ ಚಿಕಕಮಗಳೄರು
೨೫

ಷಹಂಷಕತಿಕ ಠಯಹಗಿ ಷಹಹಿತಯ ಫ ೋಧನ : ಕಂಫಹರರ ನಹಟಕಗಳು ಮತುು ಕುಂ. ವಿೋ. ಕತ ಗಳು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ
ುನವ ಚೋತನ ಶಿಬಿರ ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಮತುು ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಮಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ ೦೨ ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೦೩
ಮಂಗಳೄರು

೨೬

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ನಹಯಯ

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಷಮರಣ ಕಹಯೆಕರಮ

S.ಅ/S.ಖಿ ವಿವ ೋಶ ಘಟಕ

ಕನಹೆಟಕ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಧಹಹಡ ೦೬, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೩ ಧಹರಹಡ
೨೭

ದಲಿತರು ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್

ದಲಿತರು ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್: ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಲುಗಳು

ವಿಕಹರ್ಸ

ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮುಂಫ ೈ, ಯಹಜಯವಹಷರ ವಿಬಹಗ ದ ಸಲಿ ಮತುು ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮ್ಮೈಷ ರು೨೮, ೨೯
ಜನರ, ೨೦೦೪ ಮ್ಮೈಷ ರು
೨೮

ಆದಿುಯಹಣ್: ಸ ಷ ಒದು ಆದಿುಯಹಣ್: ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ, ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ ಕನನಡ
ವಿವವವಿದಹಯಲಯ ಮತುು ವ ೋಶಹದಿರುರಂ ಕಹಲ ೋಜು ಫ ಂಗಳೄರು ೧೪, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೪ ಫ ಂಗಳೄರು

೨೯

ಷಹಸತುವಹಹಿಗ ರತಿಕರಯೆಮಹಗಿ ಕಂಫಹರರ ಷಹಹಿತಯ ಕಂಫಹರರ ಷಹಹಿತಯ: ಷೃಜನಹನುಷಂಧಹನ ಅಧಹಯಕರ
ಷಂಘ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ., ಸಂಪಿ ೨೦, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೪ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

೩೦

ಭಹಕ್ಸೆಹದ ಮತುು ದಲಿತರು ಭಹಕ್ಸೆಹದ ಮತುು ದಲಿತರು ಭಹಕ್ಸೆಹದಿ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಫ ಂಗಳೄರು೧೫,
ಪ ಬರರ, ೨೦೦೪ ಫ ಂಗಳೄರು

೩೧

ಷಹಹಿತಯದ ಷಹಭಹಜಿಕ ಸ ಣ ಗಹರಕ ುಷುಕ ಬಿಡುಗಡ ಕಹಯೆಕರಮ ವಿದಹಯಹಹಿನಿ ರಕಹವನ, ತುಮಕ ರು
೨೦, ಜ ನ, ೨೦೦೪ ತುಮಕ ರು

೩೨

ಜನರ ಚಳುಳಿ: ಹಿಂದುಳಿದ ಗೆ ಮತುು ರ್ಹತಿ, ಜನರ ಚಳುಳಿಗಳು: ಹಿಂದುಳಿದ ಗೆ ಮತುು ರ್ಹತಿಗಳು
ಕನಹೆಟಕ ಷಂಘ, ಶಿಮೊಗಗ ೯, ೧೦, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೦೪ ಶಿಮೊಗಗ

೩೩

ಫಹಫಹಬುಡನ ಗಿರ ವಿಹದ ಶಿಬಿಯಹರ್ಥೆಗಳ ಷಂಹದ

ಕನನಡ ುನವ ಚೋತನ ಶಿಬಿರ, ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಮತುು ಕನನಡ ವಿವಿ,

ಸಂಪಿ, ೨೭, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೪ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ
೩೪

ಷಮಕಹಲಿೋನ ಯಹಜಕಹರಣ್ ಮತುು ವ ೃೋಷ್ಟತರ ರವ ನಗಳು ಬಂಡಹಯ ೨೫: ಂದು ಮರುಚಿಂತನ ಯಹಜಯ ಬಂಡಹಯ
ಷಹಹಿತಯ ಷಂಘಟನ , ೨೫, ಜನರ, ೨೦೦೫ ಫ ಂಗಳೄರು

೩೫

ಧಮೆ ನಿರ ೋಕ್ಷತ ಯ ನ ಲ : ಗಹಂಧ ಕ ಲ
ಷಂಘಟನ ಗಳ ಕ ಕಟ ಸಡಗಲಿ

೩೬

ಧಮೆ ನಿರ ೋಕ್ಷತ ಯ ನ ಲ : ಗಹಂಧ ಕ ಲ

ರಗತಿರ

೦೬, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೫ ಸಡಗಲಿ

ಆಧುನಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಯುಜನತ , ಬಷ ಧಮೆ ಷಭಹ ೋವ ಯುಜನ ಷಭಹ ೋವ, ೦೩, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೫
ದಹಣ್ಗ ಯ

೩೭

ಂದನ ತರಗತಿಯಂದಲ ಇಂಗಿಿಶ್ ಕಲಿಕ : ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿಿ ಬಹಶಹ ಕಲಿಕ ಯ ಷಮಷ ಯಗಳು ತಹಲ ಕು

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು ಮತುು ಅಭಿರುಚಿ ಷಹಂಷೃತಿಕ  ೋದಿಕ , ಚಿತರದುಗೆ , ೦೩, ಜುಲ ೈ, ೨೦೦೫ ಚಿತರದುಗೆ
೩೮

ಬಂಡಹಯ ಮತುು ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಮಿೋಭಹಂಷ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಮಿೋಭಹಂಷ
ಮತುು ಮಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ

೩೯

೨೧, ೨೨, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೦೫, ಮಂಗಳೄರು

ಷತಯದ ನಿರ ಣ ಮತುು ನಿೆಚನ: ಸರವಚಂದರ ಚಹರತರದ ಮ ಲಕ
ಮುಮಹಮಖಿ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ
ಸರವಚಂದರ ಚಹರತರ: ಷಹಂಷೃತಿಕ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ ಮತುು ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ, ಧಹರಹಡ

೨೯, ೩೦, ಡಿಷ ಂಬರ್,

೨೦೦೫, ಧಹರಹಡ
೪೦

ಮಧಯಕಹಲಿೋನ ಠಯನುನ ಒದು ಕರಮ: ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು ಧಭಹೆಮೃತ: ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ ಕನನಡ
ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೪೧

೨೯, ೩೦, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೬, ಕನನಡ ವಿವಿ

ದಲಿತರು ಎಂದಯ ಮಹರು ? ಅಯ ೋಕ ದಲಿತಯಹಗಿದಹಾಯ ? ಯಹಜಯಮಟಿದ ಕಹಯೆಕತೆರ ಅಧಯಯನ ಶಿಬಿರ ಕನಹೆಟಕದ
ದಲಿತ ಷಂಘಶೆ ಷಮಿತಿ, ಷಂಯೋಜಕ, ಫ ಂಗಳೄರು

೪೨

ಏಪಿರಲ್ ೩೦ರಂದ ಮ್ಮೋ ೧, ೨೦೦೬, ಶಿರೋರಂಗಟಿಣ್

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿಿ ಮಿೋಷಲಹತಿ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ನಹಯಯ

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿಿ ಮಿೋಷಲಹತಿ

ರಗತಿರ

ಷಂಘಟನ ಗಳು, ಶಿಮೊಗಗ ೧೦, ಜುಲ ೈ, ೨೦೦೬ ಶಿಮೊಗಗ
೪೩

ಧಭಹೆಮೃತ ಮತುು ಲಿೋಲಹತಿ ರಬಂಧದಲಿಿ ಭಹನರ ಧ ೋರಣ ಗಳು
ಧ ೋರಣ ಗಳು

೪೪

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ಭಹನರ

೦೪, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೦೬ ಚಿಕಕಮಗಳೄರು

ಸ ೋಯಹಟದ ಸಹಡುಗಳು ಮತುು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಕನನಡ ರಪ ರವರ್ ಕ ೋರ್ಸೆ

ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು

ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ ೧೨, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೦೬ ಫ ಂಗಳೄರು
೪೫

ದಲಿತರು ಮತುು ಭ ರವ ನ

ಯಹಜಯಮಟಿದ ಕಹಯೆಕತೆರ ಅಧಯಯನ ಶಿಬಿರ ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ ಷಂಘಶೆ ಷಮಿತಿ,

ಷಂಯೋಜಕ, ಫ ಂಗಳೄರು ೧೬, ೧೭, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೦೬, ದಹಣ್ಗ ಯ
೪೬

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಂಷೃತಿ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ೭೩ನ ೋ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ

ಕನನಡ

ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಫ ಂಗಳುರು ೨೦-೨೩, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೬ ಶಿಮೊಗಗ
೪೭

ಕಹಯ ಮತುು ಷಮಕಹಲಿೋನತ ಕವಿ ಕಹಯ ಕುಂಚ ಸಹ ೋರ ಜಿಲಹಿ ಉತಸ

೪೮

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಣ್ೆ ರ್ಹತಿ ರಕಲನ ಗಳು

೧೨, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೭ ಸಹ ೋರ

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಅಂತರ್ಶಿಸಿುೋಯ ನ ಲ ಗಳು ಕ ಎಲ್ಇ

ಷ ಷ ೈಟಿ ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವಿ ಕನನಡ ಅಧಹಯಕರ ಷಂಘ ಮತುು ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವಿ ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ
೦೭, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೭ ಫ ಂಗಳೄರು
೪೯

ರ್ಹತಿ ಯಷ ಥ ಮತುು ಷಹಂಷೃತಿಕ ಯಹಜಕಹರಣ್ ರ್ಹತಿ ಯಷ ಥ ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್
ಕ ೋಂದರ, ಕು ಂು ವಿವಿ

೫೦

೧೪, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೭ ಕು ಂು ವಿವಿ

ಆಧುನಿಕತ : ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಕಹಯ ಆಧುನಿಕತ : ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಕಹಯ ಮತುು ನಹಟಕ
ಬಹರತಿ, ಷಹಯಪ್ ಯೋಜನ

೫೧

ಕು ಂು ವಿವಿ, ಕನನಡ

೧೫, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೭ ಕು ಂು ವಿವಿ

ಸಿರ ಜನದ ಮಸಹಕಹಯ: ಅಧಯಯನದ ಷಹಧಯತ ಗಳು

ಸಿರ ಜನದ ಮಸಹಕಹಯ: ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ ಮತುು ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಮಂಗಳೄರು ವಿವಿ
೫೨

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ

೨೪, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೭ ಮಂಗಳೄರು

ಅಂಫ ೋಡಕರರನುನ ಷಮಕಹಲಿೋನಗ ಳಿಷು ಬಗ ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಜಯಂತಿ ತುಮಕ ರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ,
ತುಮಕ ರು ೦೫, ಮ್ಮೋ, ೨೦೦೭ ತುಮಕ ರು

೫೩

ಯು ಬರಸಗಹರರ ಮುಂದಿರು ಗರಹಿಕ ಯ ಷಮಷ ಯಗಳು ಯು ಬರಸಗಹರರ ಕಮಮಟ ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ
ಮತುು ಬಯಲು ಷಹಹಿತಯ  ೋದಿಕ , ಕ ಟ ಿರು

೫೪

೦೮, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೦೭ ಕನನಡ ವಿವಿ

ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ಅಭಿಯಕು ಷಹವತಂತರಯದ ಷಮಷ ಯಗಳು, ಅಭಿಯಕು ಷಹವತಂತರಯ

ಜಿಲಹಿ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು,

ಧಹರಹಡ ೧೦, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೦೭, ಧಹರಹಡ
೫೫

ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಮಷ ಯಗಳು: ಗರಹಿಕ ಯ ನ ಲ ಗಳು ಕನಹೆಟಕದ ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಮಷ ಯಗಳು
ವಿವಿ ೨೦, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೭, ಕನನಡ ವಿವಿ

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ

೫೬

ತಹಯ: ಷಮಕಹಲಿೋನ ಒದು ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳುಭಹಯಕಸಂ ಗ ೋಕೆ ಅರ ತಹಯ: ನ ರು - ಂದು ಅಲ ೋಕನ
ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ ಮತುು ಷಹಹಿತಯ ವಿಬಹಗಗಳು, ಕು ಂು ವಿವಿ, ೦೬, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೮ ಕು ಂು ವಿವಿ

೫೭

ಕನಹೆಟಕ ಕಂಡ ಷಹಭಹಜಿಕತ ಯ  ೈಚಹರಕ ಚರತ ರ

ಷುಣ್ೆ ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತ ಯೋತಸ ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ

ಅಕಹಡ ಮಿ ೯, ೧೦, ಜನರ, ೨೦೦೮, ಸಿಂಧನ ರು
೫೮

ಅಂಫ ೋಡಕರ್: ಅನುಷಂಧಹನದ ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಧಯತ ಗಳು
ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೫೯

೧೫, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೦೮ ಕನನಡ ವಿವಿ

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಠಯಕರಮದ ಷವರ  ಮತುು ಷಮಷ ಯಗಳು ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಠಯಕರಮದ ಷವರ  ಮತುು ಷಮಷ ಯಗಳು
ಗುಲಬಗಹೆ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ನಂದಿಸಳಿಾ ಷಹನತಕ ೋತುರ ಕ ೋಂದರ

೬೦

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕನನಡ

ದಲಿತರು ಮತುು ಭ ಮಿಯ ರವ ನ

ದಲಿತ ರಜ್ಞ

೨೩, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೦೮ ನಂದಿಸಳಿಾ

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಷಂವ ೃೋಧನ ಷಂಷ ,ಥ ವಿಕಹರ್ಸ ಅಧಯಯನ

ಕ ೋಂದರ ಮುಂಬಯ ಮತುು ಯಹಜಯವಹಷರ ವಿಬಹಗ, ಡ ಲಿಿ ವಿವಿ, ೨೩, ೨೪, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೦೮, ಮ್ಮೈಷ ರು
೬೧

ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಚರತ ರ

ಷಹಹಿತಯ ಫ ೋಧನ ಯಲಿಿ ಅಂತರ್ಶಿಸಿುೋಯ ನ ಲ ಗಳು

ಕಹಯೆಕರಮ, ಕ ಂಗಹಡಿಯ ಕಹಲ ೋಜು
೬೨

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ದ ದಹಳಿಯಲಿಿ ಕೃಷ್ಟ
ಷಹಹಿತಯ ಷಭಹ ೋವ

೬೩
೬೪
೬೫

ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ

೧೯,೨೦, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೦೮, ದ ಡಾಬಳಹಾುರ

ಎರಡನ ಗ ೋಕಹಕ್ ಷಹಹಿತಯ ಷಭಹ ೋವ

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ಗ ೋಕಹಕ್

೨೭,೨೮, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೦೮, ಗ ೋಕಹಕ್

ದಲಿತರ ಮುಂದಿರು ಜವಲಂಜ ಷಮಷ ಯಗಳು

ದಲಿತರ ಮುಂದಿರು ಜವಲಂತ ಷಮಷ ಯಗಳು

ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ದವಹಷ್ಟೆಕ ಷಂಭರಮ

೨೬, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೦೮ ಬಿರ್ಹುರ

ಸ ಷತಲ ಭಹರು: ಷಂವ ೃೋಧನ

ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ

ಸ ಷತಲ ಭಹರನ ಬರಸಗಹರರ ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಲುಗಳು

ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಕ ೈರ್ಸಿ ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಂಗಳೄರು

೭,೮, ನ ಂಬರ್, ೨೦೦೮ ಫ ಂಗಳೄರು

ಇತಿುೋಚಿನ ಷಂವ ೃೋಧನ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ

ಕನನಡದಲಿಿ ಇತಿುೋಚಿನ ಲುಗಳು

ಕ ೋಂದರ

ಧಹರಹಡ ಉತಸ

೨೦೦೮ ೨೨, ನ ಂಬರ್, ೨೦೦೮ ಸುಬಫಳಿಾ
೬೬

ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕ ಯನುನ ಗುರುತಿಷು ಭಹನದಂಡಗಳು ಗ ೋಷ್ಟಾಯ ಅಧಯಕ್ಷತ ಮತುು ೩ ದಿನಗಳ ಕಮಮಟದ ಷಸ
ಷಂಚಹಲಕ

ಹಿಂದುಳಿದ ಗೆಗಳು: ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಧಯತ ಗಳು

ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಗೆಗಳ

ಆಯೋಗ ಮತುು ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೫,೬,೭, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೮, ಕನನಡ ವಿವಿ
೬೭

ಮಹಿಳಹ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತುು ಷಬಲಿೋಕರಣ್
ಷಥಳಿೋಯ ಷಂಘಟನ ಗಳು

೬೮

ಮಹಿಳಹ ಷಬಲಿೋಕರಣ್

ಮಹಿಳಹ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವಿ ಮತುು

೧೦, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೮ ಷುರುರ

ಷಹವತಂತರಯ: ಅಂಚಿನ ಷಮುದಹಯಗಳ ಕನನಡಿ ಗಂಟು

ಬಸುರ ಪಿ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ರಂಗಹಯಣ್,

ಮ್ಮೈಷ ರು ೨೭, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೦೮ ಮ್ಮೈಷ ರು
೬೯

ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಖ್ಂಡ ಕಹಯಗಳು
ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

೭೦

ಕನನಡ ಖ್ಂಡ ಕಹಯಗಳು

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಉಷಹಮನಿಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ,

೦೯, ಪ ಬರರ, ೨೦೦೯ ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ಸ ಣ ಗಹರಕ : ತಹತಿವಕ ವಿ ೋಚನ
ಸ ಣ ಗಹರಕ

ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಕನನಡ ವಿವಿ ಮತುು ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಗುಲಬಗಹೆ ವಿವಿ, ನಂದಿಸಳಿಾ

೦೫,

ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೦೯ ನಂದಿಸಳಿಾ
೭೧

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ಅರು

ೌರತವ ತರಫ ೋತಿ ಶಿಬಿರ

ಬಿ.ಎಡ. ಕಹಲ ೋಜು, ಮುಂಡರಗಿ

೨೪,

ಏಪಿರಲ್, ೨೦೦೯ ಮುಂಡರಗಿ
೭೨

ನಹನ ೋಕ ಬಯ ಯುತ ುೋನ

ವಿಬಹಗಿೋಯ ಷಹಹಿತಯ ಷಭಹ ೋವ

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಧಹರಹಡ ೦೮, ಆಗರ್ಸಿ,

೨೦೦೯ ಧಹರಹಡ
೭೩

ಅಲಕ್ಷಿತ ಷಮುದಹಯಗಳ ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಮಷ ಯಗಳು
ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ

೭೪

ಅಲಕ್ಷಿತ ಷಮುದಹಯಗಳು: ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಲುಗಳು

೦೯, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೦೯ ಫ ಳಗಹವಿ

ಕು ಂು: ದಲಿತ ದೃಷ್ಟಿ

ಕು ಂು ಅಂತರಶಿಸಿುೋಯ ಅಧಯಯನ ಕು ಂು ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಕನನಡ ವಿವಿ ಮತುು

ಕು ಂು ಟರರ್ಸಿ, ಕುಳಿ

೧೧, ನ ಂಬರ್, ೨೦೦೯ ಕುಳಿ

೭೫

ಕಥ ಯನುನ ಅಥ ೈೆಷುುದು ಸ ೋಗ ?
ರಶತುು, ಕ ಡಗು

೭೬

ಕಥಹ ಕಮಮಟ

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ ಮತುು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ

೦೧, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೦ ಕಣಿ

ದಲಿತರು ಮತುು ಭ ಮಿಯ ರವ ನ

ದಲಿತ ಷಮಷ ಯಗಳ ಅಧಯಯನ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ

೨೬, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೦ ಯಹಯಬಹಗ್
೭೭

ಕ ೋಮುಹದ ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಹಲುಗಳು ಮತುು ಲಂಕ ೋಶ್

ಕ ೋಂದರ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ

೦೭, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೦ ಫ ಂಗಳೄರು
೭೮

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆ: ಂದು ಅಲ ೋಕನ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆ: ಷಮಷ ಯಗಳು ಮತುು ಷಹಧಯತ ಗಳು
ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೨೪, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೦ ಕನನಡ ವಿವಿ

೭೯
೮೦

ಷಹಭಹರಜಯವಹಹಿ ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ದಲಿತರು

ಕನಹೆಟಕದಲಿಿ ದಲಿತ ಅಧಯಯನದ ಆಕರಗಳು ಚರತ ರ

ವಿಬಹಗ, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಫ ಂಗಳೄರು

೨೬, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೦ ಫ ಂಗಳೄರು

ಮಲ ನಹಡಿನಲಿಿ ಬಿದಿರು ಬಳಕ ಯ ಮಕಕಳ ಆಟದ ಷಹಮಗಿರಗಳು
ಷಂಗರಸಹಲಯ, ಕು ಂು ಟರರ್ಸಿ

೮೧

ದ ೋನ ರು ಮತುು ದ ೋಸಿ

ಜನದ ಷುು ಷಂಗರಸ

ರ್ಹನದ ಷುು

೩೦, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೦ ಕುಳಿ

ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ದ ೋಸಿ

ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ, ಕನಹೆಟಕ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಧಹರಹಡ ೩೧, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೦ ಧಹರಹಡ
೮೨

ಕನನಡ ನಹಡು ಮತುು ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದ ಷಹಲುಗಳು: ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು
ವಿವವವಿದಹಯಲಯದ ಷಹಲುಗಳು

ಕನನಡ ನಹಡು ಮತುು ಕನನಡ

ಅಧಹಯಕರ ಷಂಘ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೨, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೧೦

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ
೮೩

ಡಹಾಯಹಧನ ಯ ದ ೋಸಿ: ಸ ಷ ಒದು ರ್ ೈನ ಕಹಯಗಳಲಿಿ ದ ೋಸಿಯತ : ಸ ಷ ಒದು

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ

೧೯, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೧೦ ಫಹಗಲಕ ೋಟ
೮೪

ಚ ೋಮನದುಡಿ ಮತುು ಡಲಹಳ

ಕನನಡ ರಪ ರವರ್ ಕ ೋರ್ಸೆ

ಅಕಹಡ ಮಿಕ್ ಷಹಿಫ್ ಕಹಲ ೋಜು, ಧಹರಹಡ

೧೮, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೦ ಧಹರಹಡ
೮೫

ಚನ ಷಂಷೃತಿ ಮತುು ಅದರ ಷಹಭಹಜಿಕತ

ಚನ ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ ಅಂತರಯಹಷ್ಟರೋಯ ಚನ ಅಧಯಯನ

ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವಿ, ಸಂಪಿ ೨೮, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೦ ಫ ಳಗಹವಿ
೮೬

ರ್ ೈನ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ಆಸಿುಯ ರಕಲನ ರ್ ೈನ ಷಹಹಿತಯ: ವಿಭಿನನ ರಕಲನ ಗಳು
ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಶಿಮೊಗಗ

೮೭

ಕನನಡ ಬಹರತಿ, ಕು ಂು

೨೨, ಅಕ ಿೋಬರ್, ೨೦೧೦ ಕು ಂು ವಿವಿ

ದಲಿತರು ಮತುು ಭ ಮಿ ರವ ನಯ ಸಕುಕ

ಷಮತಹ ಷಂಭರಮ ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ , ಫ ಂಗಳೄರು

೧೧, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೦ ಫ ಂಗಳೄರು
೮೮

ಷಂವ ೃೋಧನ :  ೈಧಹನಿಕ ರವ ನಗಳು ಷಂವ ೃೋಧನ ಕಮಮಟ

ಅಧಯಯನಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ, ಸಂಪಿ

೩, ಜನರ,

೨೦೧೧ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ
೮೯
೯೦

ಷಹಸತು ಮತುು ಷಹಸತ ೋತುರ ಕಹಲದ ಕನನಡ ಠಯಕರಮ

ಬಹರತದಲಿಿ ಷಹಸತುವಹಹಿ ಮತುು ಬಹಶಹ

ಯಹಜಕಹರಣ್

೧೮, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೧

ಬಷ ೋವವರ ಕಲಹ ಕಹಲ ೋಜು, ಫಹಗಲಕ ೋಟ

ಕ .ವಿ.ಎನ. ಅರ ಲ ೋಕ ಗರಹಿಕ ಯ ವಿಧಹನಗಳು

ಕ ವಿಎನ ಅರ ಚಿಂತನ ಗಳು

ಕನಹೆಟಕ ಷಂಘ,

ಶಿಮೊಗಗ೧೨, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೧ ಶಿಮೊಗಗ
೯೧
೯೨

ಕನನಡ ಷಂ ೋದನ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ಬಿಕಕಟುಿಗಳು

ಷಮಕಹಲಿೋನ ರ್ಹಗತಿಕ ಬಿಕಕಟುಿಗಳು ಮತುು ಕನನಡ

ಷಂ ೋದನ ಎರ್ಸಜಿವಿಪಿ ಕಹಲ ೋಜು, ಸರಸರ

೨೫, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೧ ಸರಸರ

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್: ಲ ೈಂಗಿಕತ ಮತುು ದ ೋಸ

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್: ಲ ೈಂಗಿಕತ ಮತುು ದ ೋಸ

ಮಹಿಳಹ ಅಧಯಯನ

ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ೨೮, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೧ ಸ ಷ ೋಟ
೯೩

ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆ ಫ ಳ ದು ಬಂದ ಬಗ
ಕನಹೆಟಕ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಧಹರಹಡ

೯೪

ಕನಹೆಟಕ ಒದು: ಂದು ಟಿಣಿ

ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ,

೩೦, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೧ ಧಹರಹಡ

ಕನಹೆಟಕ ಒದು

ಷಸಹಯದಿರ ಕಹಲ ೋಜು, ಶಿಮೊಗಗ೨೯, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೧೧

೯೫

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆಯ ರಕಲನ ಗಳು ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ನಹಯಯದ ರವ ನಗಳು ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆಯ ಒದು
ಸ ೋಮ್ ಷ ೈನಸ ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ರಷರ ಬಳಗ, ಫ ಂಗಳೄರು ೧೨, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೧೧ ಫ ಂಗಳೄರು

೯೬

ಬಷಣ್ಣ ಮತುು ಷಮಕಹಲಿೋನತ

ಬಷ ಜಯಂತಿ

ತಹಲ ಕು ಆಡಳಿತ, ಸಿಂಧನ ರು

೬, ಮ್ಮೋ, ೨೦೧೧,

ಸಿಂಧನ ರು
೯೭

ಷಂವ ೃೋಧನ ವಿದಹಯರ್ಥೆಗಳ ಮುಂದಿರು ಷಮಷ ಯಗಳು
ರಶತುು, ಕು ಂು ಟರರ್ಸಿ, ಕುಳಿ

೯೮

ಷಂವ ೃೋಧನ ಕಮಮಟ

ಶಿಮೊಗಗ ಜಿಲಹಿ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ

೨೯, ಮ್ಮೋ, ೨೦೧೧

ಬಸುಷುರೋಯ ಷಹಸತುವಹಹಿಗಳು ಮತುು ಷಥಳಿೋಯ ನ ಲ ಗಳು

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಷಥಳಿೋಯ ಷಂಷೃತಿ,

ಷಹಹಿತಯಗಳ ಉಳಿವಿನ ಷಹಧಯತ ಗಳು ನವೊೋದಯ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಾ, ತುಮಕ ರು ಜಿಲ ಿ
೧೧, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೧೧ ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಾ
೯೯

ಬಹಶಹ ಷೌಸಹದೆತ : ಂದು ಟಿಣಿ ಬಹಶಹ ಷೌಸಹದೆತ ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ , ಫ ಂಗಳೄರು ೧೩, ಆಗರ್ಸಿ,
೨೦೧೧ ಫ ಂಗಳೄರು

೧೦೦

ಷಂವ ೃೋಧನ : ತಹತಿವಕ ನ ಲ ಗಳು

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಂವ ೃೋಧನ : ಷಹಲುಗಳು

ರಶತುು ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ಧಹರಹಡ ಜಿಲಹಿ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು
೧೦೧

ಪಿಯುಸಿ ಕನನಡ ಗದಯ ಹಠಗಳು

ಡಿಎರ್ಸಆರ್ಟಿ

ಕ ೋಂದರ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ

೨೭, ೨೮, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೧೧ ಧಹರಹಡ

ಪಿಯು ಫ ೋಡೆ, ಫ ಂಗಳೄರು

೯, ಷ  ಿಂಬರ್,

೨೦೧೧ ಫ ಂಗಳೄರು
೧೦೨

ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಗದಯ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ದಲಿತ ಷಂ ೋದನ

ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದಿ, ಕನನಡ ಗದಯ ಷಹಹಿತಯದಲಿಿ ದಲಿತ ಷಂ ೋದನ

ಶಿಕ್ಷಣ್ ರಶತುು ಕಹಲ ೋಜು, ಯಹಯಬಹಗ ೧೭,೧೮, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಯಹಯಬಹಗ್
೧೦೩

ಮೊಯಲಿ ಅರ ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ಷಂಷೃತಿ ಗರಹಿಕ ಯ ನ ಲ ಗಳು
ಷಂಘಟನ ಗಳು, ಮಂಗಳೄರು

೧೦೪

ರಗತಿರ

೨೩, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಮಂಗಳೄರು

ಷಹಂರದಹಯಕ ಜ್ಞಹನ ಷಹಮಗಿರಗಳ ಅಧಯಯನದ ಷಮಷ ಯಗಳು
ಸಷುರತಿ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೦೫

ಮೊಯಲಿ ಷಹಹಿತಹಯಲ ೋಕನ

ಷಮುದಹಯ ಅಧಯಯನಗಳ ಷಮಷ ಯಗಳು

ಸಷುರತಿ ಮತುು ಲಿಪಿವಹಷರ ಕಹಮಹೆಗಹರ

೨೬, ಷ  ಿಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಸಂಪಿ

ಷಂವ ೃೋಧನ ಕಮಮಟ, ಬುಡಕಟುಿ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ

ಬುಡಕಟುಿ

ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ, ಸಂಪಿ ೪, ನ ಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಸಂಪಿ
೧೦೬
೧೦೭

ರಷುುತ ದಲಿತರ ಷಮಷ ಯಗಳು ಮತುು ಷಹಧಯತ ಗಳು

ರಷುುತ ದಲಿತರ ಷಮಷ ಯಗಳು ಮತುು ಷಹಧಯತ ಗಳು

ಬಿರ್ಹುರ ಜಿಲಹಿ ರಥಮ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ

೧೩, ನ ಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಬಿರ್ಹುರ

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರರನುನ ಷಮಕಹಲಿೋನಗ ಳಿಷು ಬಗ ಗ

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಷಮರಣ್ ದಿನ

ಗುಲಬಗಹೆ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಗುಲಬಗಹೆ೬, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಗುಲಬಗಹೆ
೧೦೮

ಕನನಡ ಜನತ ಮತುು ಕನನಡ ಷಂಷೃತಿ ಕ ನಹನ ಮ್ಮಟಲ್ ಕರೋಡಹ ಮತುು ಷಹಂಷೃತಿಕ ಉತಸ
ನೌಕರರ ಷಂಘ, ಫ ಂಗಳೄರು

೧೦೯

ಕ ನಹನ ಮ್ಮಟಲ್

೧೮, ಡಿಷ ಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಫ ಂಗಳೄರು

ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯದ ಷವರ  ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯದ ಷವರ  ಗವಿ ಸಿದ ೋವವರ ಕಹಲ ೋಜು, ಕ ಳ
ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೨ ಕ ಳ

೧೧೦

ಬಹಶ ಮತುು ಷಹಹಿತಯದ ಬಿಕಕಟುಿಗಳು ಬಹಶ ಮತುು ಷಹಹಿತಯದ ಬಿಕಕಟುಿಗಳು ಆರ್.ಸಿ. ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಂಗಳೄರು
೨೧, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೨ ಫ ಂಗಳೄರು

೧೧೧

ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ: ಬಹಷ್ಟಕ ನ ಲ ಗಳು ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ: ಅಂತರ ಶಿಸಿುೋಯ ಅಧಯಯನ
ಎರ್ಸ.ರ್ .ವಿ.ಪಿ. ಕಹಲ ೋಜು, ಸರಸರ

೧೧೨

೨೯, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೨ ಸರಸರ

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿಿ ರರ್ಹರಭುತವ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ಅಭಿೃದಿಧ ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ಜನಮ ದಿನಹಚರಣ
ಕನಹಟಕ ದಲಿತ ಷಂಘಶೆ ಷಮಿತಿ, ಯಹಜಯ ವಹಮ , ಫ ಂಗಳೄರು

೧೧೩

ಷೆಜ್ಞನ ಚನಗಳು: ಲ ೋಕ ಗರಹಿಕ ಯ ನ ಲ ಗಳು

೧೪, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೧೨ ಫ ಂಗಳೄರು

ಷೆಜ್ಞನ ಚನಗಳು: ಬಸುಶಿಸಿುೋಯ ಅಧಯಯನ ಕನನಡ

ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ ಮತುು ಷೆಜ್ಞ ಹರಧಕಹರ, ಸಹ ೋರ ೧೩, ಜುಲ ೈ, ೨೦೧೨ ಸಂಪಿ

೪,

೧೧೪

ಕನನಡ-ಕನನಡಿಗ-ಕನಹೆಟಕ ಸಚ ಚೋು ಕನನಡದ ದಿೋ, ಕನಹೆಟಕ ವಿದಹಯಧೆಕ ಷಂಘ, ಧಹರಹಡ ೫, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೧೨
ಧಹರಹಡ

೧೧೫

ದಲಿತ ಬಂಡಹಳವಹಹಿಯು ದಲಿತರ ಮ್ಮೋಲುಮಖ್ ಚಲನ ಗ ಂದು ಮಹೆಯ ?

ದಲಿತ ಸ ೋಯಹಟಗಳು ಮತುು

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ: ಂದು ಮರುಚಿಂತನ ನಹಯವನಲ್ ಲಹ ಆಫ್ ಷ ಕಲ್, ಫ ಂಗಳೄರು

೪, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೩

ಫ ಂಗಳೄರು
೧೧೬

ಹಿಂದುಳಿದ ಮಠಗಳ ಮುಂದಿರು ಷಹಭಹಜಿಕ ಜಹಫಹಾರಗಳು
ಸ ಷದುಗೆ

೧೧೭

ಷೆಧಮೆ ಷಭಹ ೋವ

ಶಿರೋ ಕನಕ ಗುರು ಪಿೋಠ,

೧೪, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೩ ಸ ಷದುಗೆ

ಮಹಿಳ ಮತುು ಯಹಜಕಹರಣ್ ಹಷ್ಟೆಕ ಕಹಯೆಕರಮ, ಕನಹೆಟಕ ಷಂಘ, ಮುಂಫ ೈ

ಕನಹೆಟಕ ಷಂಘ, ಮುಂಫ ೈ

೧೭, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೩ ಮುಂಫ ೈ
೧೧೮

ದ ೋನ ರರ ತತವ ದ ೋನ ರರ ಷಹಹಿತಯ: ಂದು ಅಲ ೋಕನ

ಕನಹೆಟಕ ವಿದಹಯಧೆಕ ಷಂಘ, ಧಹರಹಡ

೨೬, ಪ ಬರರ, ೨೦೧೩ ಧಹರಹಡ
೧೧೯

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ: ಮರು ಒದು ಕನನಡ ರಪ ರವರ್ ಕ ೋರ್ಸೆ

ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವಿ

೦೬,

ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೩ ಫ ಂಗಳೄರು
೧೨೦

ಮಲ ನಹಡಿನ ಯಹಜಕೋಯ ಸಿಥತಯಂತರಗಳು

ಲಂಕ ೋಶ್ ೭೮

ಲಂಕ ೋಶ್ ತಿರಕ ಬಳಗ

೧೦, ಭಹಚ್ೆ,

೨೦೧೩ ಶಿಮೊಗಗ
೧೨೧

ಸಕುಕಗಳು: ದಲಿತರ ಅಭಿೃದಿಧ

ಸಕುಕಗಳ ರಬಹಶ ಯಲಿಿ ಅಭಿೃದಿಧ

ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ

ಎರ್ಸ.ಡಿ.ಎಂ. ಕಹಲ ೋಜು ಉಜಿಯ ಮತುು

೨೦, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೩ ಉಜಿಯ , ಧಮೆಷಥಳ

೧೨೨

ಸ ಷ ಷಹಹಿತಯ ಚಳುಳಿಯ ಕುರತು ಜನವಕು ಷಹಹಿತಯ  ೋದಿಕ

೧೨೩

ಅಷೃವಯತ ಯ ವಿಯ ೋಧ ಮತುು ದಲಿತ ಸ ೋಯಹಟಗಳು

೨೪, ಭಹಚ್ೆ, ೨೦೧೩ ಧಹರಹಡ

ಅಷೃವಯತ ಯ ರತಿಯ ೋಧದ ನ ಲ ಗಳು ದಲಿತ ಅಧಯಯನ

ಪಿೋಠ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೦೯, ಏಪಿರಲ್, ೨೦೧೩ ಕನನಡ ವಿವಿ, ವಿದಹಯರಣ್ಯ
೧೨೪

ಷಂವ ೃೋಧನ : ಷಹಲುಗಳು, ಷಹಧಯತ ಗಳು

ಷಂವ ೃೋಧನ ಕಮಮಟ

ಷಂವ ೃೋಧಕರ ಷಂಘ, ಕನನಡ ಅಧಯಯನ

ಪಿೋಠ, ಕನಹೆಟಕ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಧಹರಹಡ ೧೭.೦೪.೨೦೧೩
೧೨೫

ಕನನಡ ಠಯಕರಮದ ಬಗ ಗ ಚಚ ೆ

ಎಂ.ಎ. ಠಯಕರಮ ಕುರತ ಷಂಹದ

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಕ ೋಂದಿರೋಯ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಗುಲಬಗಹೆ೨೭.೦೭.೨೦೧೩ ಗುಲಬಗಹೆ
೧೨೬

ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ ಒದು ಮತುು ಫ ೋಧನ ಯ ಸ ಷ ಷಹಧಯತ ಗಳು ರಪ ರವರ್ ಕ ೋರ್ಸೆ ಅಕಡ ಮಿಕ್ ಷಹಿಫ್ ಕಹಲ ೋಜು,
ಕನಹೆಟಕ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಧಹರಹಡ

೧೨೭

೩೦, ಆಗರ್ಸಿ, ೨೦೧೩ ಧಹರಹಡ

ದಲಿತ ಚಳುಳಿ ವಿಮವ ೆ ಮತುು ಮುಂದಿನ ನಡ

ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ ಚಳುಳಿ: ಂದು ಮರು ಚಿಂತನ

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಕ ೋಂದಿರೋಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಗುಲಬಗಹೆ ೨೫.೦೯.೨೦೧೩ ಗುಲಬಗಹೆ
೧೨೮

ಕನನಡ ಷಂವ ೃೋಧನ

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಹಷು ಮತುು ಭವಿಶಯ ಬಹಶಹ ನಿಕಹಯ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೦೯.೧೦.೨೦೧೩ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ
೧೨೯
೧೩೦

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ: ತಕ, ತಲಿಣ್ಗಳು

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ಜಿಲಹಿ ರಥಮ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ಮಹದಗಿರ

೧೬.೧೧.೨೦೧೩ ಮಹದಗಿರ

ಕನಕದಹಷ ಮತುು ರಷುುತ ಷಭಹಜ

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ಕನಕದಹಷ ಜಯಂತಿ

ಕಹಯೆಕರಮ, ಕುಶಿಗಿ
೧೩೧
೧೩೨

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ: ತಕ, ತಲಿಣ್ಗಳು

ಕನಕದಹಷ ಜಯಂತಿ

೨೦.೧೧.೨೦೧೩ ಕುಶಿಗಿ

ಕ .ಬಿ. ಸಿದಾಯಯನರ ಕಹಯನುನ ಒದು ಬಗ ಮತುು ಬಕಹಲ
ಷಂಕರಣ್ ರ್ಹತಯತಿೋತ ವಿಚಹರ  ೋದಿಕ , ತುಮಕ ರು

೧೫.೧೨.೨೦೧೩ ತುಮಕ ರು

ಎಂ.ಫಿಲ್. ತಿರಕ ೧ ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ, ಷಭಹಜ

ಎಂ.ಫಿಲ್. ವಿದಹಯರ್ಥೆಗಳಿಗ ವಿವ ೋಶ ತರಗತಿ

ರ್ಥಯಲಹಜಿಕಲ್ ಷಂವ ೃೋಧನಹ ಕ ೋಂದರ, ಬಲಮಠ, ಮಂಗಳೄರು
೧೩೩

ಕ .ಬಿ. ಸಿದಾಯಯನರ ಕಹಯ: ಯಹಜಯ ಮಟಿದ ವಿಚಹರ

೨೩.೧೨.೨೦೧೩ ಮಂಗಳೄರು

ಎಂ.ಫಿಲ್. ತಿರಕ ೨ ಕನನಡದಲಿಿ ಷಂವ ೃೋಧನ ಅಧಯಯನದ ಚರತ ರ ಎಂ.ಫಿಲ್. ವಿದಹಯರ್ಥೆಗಳಿಗ ವಿವ ೋಶ ತರಗತಿ
ರ್ಥಯಲಹಜಿಕಲ್ ಷಂವ ೃೋಧನಹ ಕ ೋಂದರ, ಬಲಮಠ, ಮಂಗಳೄರು

೨೪.೧೨.೨೦೧೩ ಮಂಗಳೄರು

೧೩೪

ಎಂ.ಫಿಲ್. ತಿರಕ ೩ ಅಧಯಯನದ ವಿಧವಿಧಹನಗಳು

ಎಂ.ಫಿಲ್. ವಿದಹಯರ್ಥೆಗಳಿಗ ವಿವ ೋಶ ತರಗತಿ

ರ್ಥಯಲಹಜಿಕಲ್ ಷಂವ ೃೋಧನಹ ಕ ೋಂದರ, ಬಲಮಠ, ಮಂಗಳೄರು
೧೩೫

೨೫.೧೨.೨೦೧೩ ಮಂಗಳೄರು

ದ ೋನ ರ ಮಸಹದ ೋ ಅರ ಷಹಹಿತಯನುನ ಅಧಯಯನ ಭಹಡು ಉದ ೋಾ ವ ಮತುು ಅಗತಯತ

ದ ೋನ ರ

ಮಸಹದ ೋ ಅರ ಷಹಹಿತಯ: ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ,
ಸಂಪಿ
೧೩೬

೧೭.೦೧.೨೦೧೪ ವಿದಹಯರಣ್ಯ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ

೩೭೧ (ರ್ ) ಮತುು ದಲಿತರು ಸಹಗ ವ ೃೋಷ್ಟತರು ಸ ೈದಯಹಫಹದ್ ಕನಹೆಟಕ ಅಭಿೃದಿಧ: ೩೭೧ (ರ್ ) ಮುಂದಿರು
ಷಹಲುಗಳು

ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಚ ೋಂಬರ್ಸೆ ಆಫ್ ಕಹಮರ್ಸೆ, ಗುಲಬಗಹೆ

೨೮.೦೧.೨೦೧೪ ಗುಲಬಗಹೆ
೧೩೭

ಜಿ.ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ. ಅರನುನ ಅಥ ೈೆಷು ವಿಧಹನಗಳು ಮತುು ಷಹಧಯತ ಗಳು
ದಿನದ ಯಹಜಯ ಮಟಿದ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ಜಿ.ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ. ಅರ ಷಹಹಿತಯ: ಂದು

ನವೊೋದಯ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಾ

೦೭.೦೨.೨೦೧೪ ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಾ
೧೩೮

ಕು ಂು ಅರನುನ ಷಮಕಹಲಿೋನಗ ಳಿಷು ಬಗ ಅಂತರ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್
ಬರಸ

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ, ಮದಯಹಷು ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಚ ನ ನೈ, ಯಹಶರಕವಿ ಕು ಂು ರತಿಶಹಾನ, ಕುಳಿ, ಕನನಡ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ
೧೩೯
೧೪೦

ಕು ಂು ಬದುಕು -

೨೩.೦೨.೨೦೧೪ ಚ ನ ನೈ

ಪ್ಲರ. ಶಿರೋಕಂಠ ಕ ಡಿಗ ಅರನುನ ಫ ಲ ಗಟುಿ ವಿಧಹನ

ಪ್ಲರ. ಶಿರೋಕಂಠ ಕ ಡಿಗ ಅರನುನ ಅರ ಷಹಹಿತಯನುನ

ಕುರತ ಷಂಹದ ನಹಗರಕ  ೋದಿಕ , ತಿೋಥೆಸಳಿಾ

೦೧.೦೩.೨೦೧೪ ತಿೋಥೆಸಳಿಾ

ಅಷಭಹನತ ಯ ಷುುಸಿಥತಿ ಮತುು ಷಭಹನತ ಯ ಆವಯ ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

ಷಭಹನ ಅಕಹವಗಳ ಘಟಕ,

ಐಡಿಎರ್ಸಜಿ ಕಹಲ ೋಜು, ಚಿಕಕಮಗಳೄರು ೨೦.೦೩.೨೦೧೪ ಚಿಕಕಮಗಳೄರು
೧೪೧

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ಷುರಸಿದಧ ಬಹಶಣ್ಗಳು - ುಷುಕನುನ ಕುರತು ುಷುಕ ಬಿಡುಗಡ ಯಲಿಿ ಭಹಡಿದ ಉನಹಯಷಮಹಜಿ
ರಕಹವನ, ಸ ಷ ೋಟ ಮತುು ಕನಹೆಟಕ ಕಲಹಭಿಭಹನಿ ಷಂಘ (ರ) ಸ ಷ ೋಟ

೧೪೨

ಬ ಷಹ ದಂಗ - ೪೦
ಮ್ಮೈಷ ರು

೧೪೩

ಬ ಷಹ ದಂಗ - ೪೦

೧೪. ೦೫. ೨೦೧೪ ಸ ಷ ೋಟ

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ: ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ,

೧೪. ೦೯. ೨೦೧೪ ಮ್ಮೈಷ ರು

ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ: ಅಧಯಯನದ ಸ ಷ ಷಹಧಯತ ಗಳು

ರಪ ರವರ್ ಕ ೋರ್ಸೆ ಅಕಹಡ ಮಿಕ್ ಷಹಿಫ್ ಕಹಲ ೋಜು,

ಧಹರಹಡ, ೨೯. ೦೯. ೨೦೧೪ ಧಹರಹಡ
೧೪೪

ಕನನಡ ಮತುು ಕನನಡಿಗರು

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ಜಿಲಹಿ ಉತಸದ ನಹಡಸಬಫ, ಸಹ ೋರ

ಉತಸದ ನಹಡಸಬಫ, ಸಹ ೋರ
೧೪೫

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ಜಿಲಹಿ

೨೯. ೦೯. ೨೦೧೪ ಸಹ ೋರ

ಷಹಹಿತಯ, ಷಂಷೃತಿ: ಅಧಯಯನದ ಸ ಷ ಷಹಧಯತ ಗಳು

ರಪ ರವರ್ ಕ ೋರ್ಸೆ ಅಕಹಡ ಮಿಕ್ ಷಹಿಫ್ ಕಹಲ ೋಜು,

ಧಹರಹಡ- ೩೦. ೦೯. ೨೦೧೪ ಧಹರಹಡ
೧೪೬

ಷಿಂ ಸಬಫ ಉದಹಾಟನ

ಕನಹೆಟಕ ಷಿಂ ಜನಹಂದ ೋ ಲನ ಷಮಿತಿ, ಷಿಂ ಸಬಫ

ಜನಹಂದ ೋಲನ ಷಮಿತಿ, ಷಿಂ ಸಬಫ
೧೪೭

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ಕನಹೆಟಕ ಷಿಂ

೧೩. ೧೦. ೨೦೧೪ ಸ ಷ ೋಟ

ಷಂನ ಮಲ ಯಕು ಡಹ. ಫ ಷಗರಸಳಿಾ ಯಹಮಣ್ಣ ಕಥಹ ಕಮಮಟ

ಡಹ. ಫ ಷಗರಸಳಿಾ ಯಹಮಣ್ಣ ಟರರ್ಸಿ, ಮಂಡಯ

೦೭. ೧೧. ೨೦೧೪ರಂದ ೦೯. ೧೧. ೨೦೧೪ ಕುಳಿ
೧೪೮

ಕನಕದಹಷರ ಚಿಂತನ ಗಳ ರಷುುತತ

ಕನಕದಹಷ ಜಯಂತಿ, ಜಿಲಹಿಡಳಿತ, ಚಿಕಕಮಗಳೄರು

೦೮. ೧೧. ೨೦೧೪

ಚಿಕಕಮಗಳೄರು
೧೪೯

ದಲಿತ ಷೃಜನಶಿೋಲ ರಕಹರಗಳ ಅಲ ೋಕನ

ಚಹರತಿರಕ ದಹಖ್ಲ ಬಯ ದ ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ ಚಳುಳಿ ಕನನಡ

ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಜ್ಞಹನಬಹರತಿ, ಫ ಂಗಳೄರು

೨೮. ೧೧. ೨೦೧೪

ಫ ಂಗಳೄರು
೧೫೦

ಕನನಡ - ಕನನಡಿಗ - ಕನಹೆಟಕ
೦೭. ೧೨. ೨೦೧೪ ಯಹಯಬಹಗ

ಕನನಡ ಯಹರ್ ಯೋತಸ

ಕನನಡ ಷಹಂಷೃತಿಕ ಷಂಘ, ಯಹಯಬಹಗ, ಫ ಳಗಹವಿ

೧೫೧

ಡಹ. ಫಹಫಹಷಹಸ ೋಬ್ ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ವಿಚಹರಗಳ ರಷುುತತ
ರನಿಹೆಣ್ ಕಹರಯಕರಮ

ಡಹ. ಫಹಫಹಷಹಸ ೋಬ್ ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ

ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ , ತಹಲ ಕು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಷಹಗರ೨೭. ೧೨.

೨೦೧೪ ಷಹಗರ
೧೫೨

ಕನನಡ ಕಮಮಟ : ಮಹಕ ಮತುು ಸ ೋಗ ಕನನಡ ಕಮಮಟದ ಉದಹಾಟನ

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ ಕನನಡ

ವಿವಿ ಸಂಪಿ, ಯಹಶರಕವಿ ಕು ಂು ರತಿಶಹಾನ ಕುಳಿ ಮತುು ಕು ಂು ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಕುಳಿ೨೯. ೧೨.
೨೦೧೪ ಕುಳಿ
೧೫೩

ಷಹಹಿತಯ ಸಿದಹಧಂತಗಳು, ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕ ೋರ್ಸೆಕ್ೆ, ಕನಹೆಟಕ ರ್ಹನದ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಗ ಟಗ ೋಡಿ
೧೯. ೦೧. ೨೦೧೫

೧೫೪

ಹರಚಿೋನ ಷಹಹಿತಯ: ಅಧಯಯನ ಮತುು ಅಧಹಯನದ ನ ಲ ಗಳು
ಬಹರತ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ವರಣ್ಫ ಳಗ ಳ

೧೫೫

ದಲಿತ ಬಡಹಯ ಕಥ ಗಳು

ಷಹಹಿತಯ ಗ ೋಷ್ಟಾ

ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ೮೧ನ ೋ ಅಖಿಲ

೧, ೨ ಮತುು ೩ ಪ ಬರರ, ೨೦೧೫

ದಲಿತ ಯು ಕಥ ಗಹರರಗಹಗಿ ಕಥಹ ಕಮಮಟ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ,

ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಮಹದಗಿರ ೧೪. ೦೨. ೨೦೧೫ ವಸಹುರ
೧೫೬

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತುು ಜ್ಞಹನ ಲಯದಲಿಿ ಕನನಡದ ಅನಿಹಯೆತ ಫ ಂಗಳೄರು ಜಿಲಹಿ ೧೭ನ ೋ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ
ಷಹವಗತ ಷಮಿತಿ, ಫ ಂಗಳೄರು ಜಿಲಹಿ ೧೭ನ ೋ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ಸ ಷಕ ೋಟ ೨೧. ೦೨. ೨೦೧೫
ಸ ಷಕ ೋಟ

೧೫೭

ಸ ೋಯಹಟದ ಸಹಡುಗಳು: ಷವರ  ಮತುು ರಣಹಮ
ಫ ಂಗಳೄರು

೧೫೮

ದಲಿತ ಕಹಯ ಕಮಮಟ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ,

೧೨. ೦೩. ೨೦೧೫ ಗರ್ ೋಂದರಗಡ

ದಲಿತ್ ಪ್ಲಯೆಟಿರ ಕನನಡ - ತ ಲುಗು ದಲಿತ್ ಲಿಟಯ ೋಚರ್ ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಉಷಹಮನಿಮಹ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ,
ಸ ೈದಯಹಫಹದ್; ಡಹ. ಫಹಬು ಜಗಜಿೋನಯಹಮ್ ಷಂವ ೃೋಧನ ಮತುು ವಿಷುರಣ್ ಕ ೋಂದರ, ಮ್ಮೈಷ ರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ,
ಭಹನಷ ಗಂಗ ೋತಿರ ಮತುು ದಲಿತ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

೧೫೯

ಭ ಮಿ ಮತುು ಆಧುನಿಕ ಯಹಜಕೋಯ

೧೬೦

ಕನಕದಹಷರ ಕುರತು ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

೦೭.೦೭.೨೦೧೫ ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

೧೯.೦೮.೨೦೧೫ ಕು ಂು ವಿವಿ
ಮುತುು ಬಂದಿದ ಕ ೋರಗ

ಯಹಷ್ಟರೋಯ ಷಂತಕವಿ ಕನಕದಹಷ

ಅಧಯಯನ ಮತುು ಷಂವ ೃೋಧನಹ ಕ ೋಂದರ, ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ಷಕಹೆರ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಸ ಷ ೋಟ
೨೯.೦೮.೨೦೧೫ ಸ ಷ ೋಟ
೧೬೧

‘ಗುದುಾ’ ಕೃತಿಯ ಕುರತು ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

ಷಮಕಹಲಿೋನ ಒದು ಮತುು ಷಂಹದ ಕಹಯೆಕರಮ ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ

ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ ಮತುು ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಷಂವ ೃೋಧನಹ ಮತುು ವಿಷರಣಹ ಕ ೋಂದರ, ಮ್ಮೈಷ ರು
೨೧.೦೯.೨೦೧೫ ಮ್ಮೈಷ ರು
೧೬೨

ಡಹಾಯಹಧನ ಮತುು ಧಭಹೆಮೃತ ಕೃತಿಗಳಲಿಿ ಚಹರತಿರಕ ರಜ್ಞ

ಹರಚಿೋನ ರ್ ೈನ ಕಹಯಗಳಲಿಿ ಚಹರತಿರಕ ರಜ್ಞ

ರ್ ೈನ ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ ಮತುು ಭರತ ೋವ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಷಂಷ ,ಥ ಫ ಳಗಹವಿ
೧೬೩

ಭ ಮಿ ಮತುು ಆಧುನಿಕ ಯಹಜಕಹರಣ್ ಭ ಮಿ, ಬಂಡಹಳ ಮತುು ಯಹಜಕಹರಣ್
ಮತುು ದಲಿತ ಷಂಘಶೆ ಷಮಿತಿ, ಭದಹರತಿ

೧೬೪
೧೬೫

೨೬.೦೯.೨೦೧೫ ಫ ಳಗಹವಿ
ರಷಹಯಹಂಗ, ಕು ಂು ವಿವಿ

೨೮.೦೯.೨೦೧೫ ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ

ಗಹಂಧ ಜಯಂತಿ ಕಹಯೆಕರಮದಲಿಿ ರಧಹನ ಬಹಶಣ್

ಗಹಂಧ ಜಯಂತಿ ಕಹಯೆಕರಮ, ಕನನಡ ವಿವಿ

ಜಯಂತಿ ಕಹಯೆಕರಮ, ಕನನಡ ವಿವಿ

೦೨.೧೦.೨೦೧೫ ಕನನಡ ವಿವಿ ವಿದಹಯರಣ್ಯ

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ಅರು

ಷಹಂಷೃತಿಕ ಚಟುಟಿಕ ಗಳ ಉದಹಾಟನ

ಗಹಂಧ

ಷರಕಹರ ರಥಮ ದರ್ ೆ

ಕಹಲ ೋಜು, ಚಳಾಕ ಯ ೦೮.೧೦.೨೦೧೫ ಚಳಾಕ ಯ
೧೬೬

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು

೨೦೧೫-೨೦೧೬ನ ೋ ಷಹಲಿನ ಕನಹೆಟಕ ಷಂಘದ ಉದಹಾಟನ

ಷಹನತಕ ೋತುರ ಕ ೋಂದರ ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕ ರಮತಿುಸಳಿಾ, ಸಹ ೋರ
೧೬೭

ದಲಿತ ಯಹಜಕೋಯ ಚಿಂತನ : ಕ ಲು ಭಿನನಮತಗಳು
೧೨.೧೦.೨೦೧೫ ಸ ಗ ಗೋಡು

೧೦.೧೦.೨೦೧೫ ಸಹ ೋರ

ನಿೋನಹಷಂ ಷಂಷೃತಿ ಶಿಬಿರ ನಿೋನಹಷಂ ಷಂಷೃತಿ ಶಿಬಿರ

೧೬೮

ಕನನಡ ಷಹನತಕ ೋತುರ ಅಧಯಯನ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ತಿಳುಳಿಕ

ಷರಕಹರ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಶಿಕಹರುರ

ಷರಕಹರ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಶಿಕಹರುರ ೧೩.೧೦.೨೦೧೫ ಶಿಕಹರುರ
೧೬೯

ರತಿಗಹಮಿ ಆಲ ೋಚನ ಕರಮ ಮತುು ಲಿಂಗತಹರತಮಯ: ಉಖ್ಂಡದಲಿಿ ಅವಹಂತಿ

ಉಖ್ಂಡದಲಿಿ ಅವಹಂತಿ:

ಗಹಂಧ ಭಹಗೆ ಮತುು ರಸಹರಗಳು ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ಇತಿಸಹಷ ಮತುು

ಹರಕುನವಹಷರ ವಿಬಹಗ, ಷಸಹಯದಿರ ಕಹಲ ೋಜು, ಕು ಂು ವಿವಿ ಅಧಹಯಕರ ಷಂಘ, ಮತುು ಮಲಿಿಕಹಜುೆನ ಚಹರಟಬಲ್
ಟರರ್ಸಿ, ಶಿಮೊಗಗ ೧೪.೧೦.೨೦೧೫ ಶಿಮೊಗಗ
೧೭೦

ದಲಿತರ ಮುಂದಿರು ಷಹಭಹಜಿಕ ಮತುು ಯಹಜಕೋಯ ಷಹಲುಗಳು ೬ನ ೋ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ,
ಫಹಗಲಕ ೋಟ

೬ನ ೋ ಅಖಿಲ ಬಹರತ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ, ಫಹಗಲಕ ೋಟ

೧೮.೧೦.೨೦೧೫

ಫಹಗಲಕ ೋಟ
೧೭೧
೧೭೨

ವಂಫಹ: ಇತಿಸಹಷ ುಯಹಣ್ ಚಿಂತನ

೨೯.೧೦.೨೦೧೫ ಶಿಮೊಗಗ

ಷಂವ ೃೋಧನಹ ವಿಧಹನಗಳು ಮತುು ತಹತಿವಕತ

ಐ.ಕ ಯ.ಎ.ಸಿ. ಷಸಯೋಗದಲಿಿ ಂದು ದಿನದ ಯುಜಿಸಿ ಹರಯೋಜಿತ

ಷರ್ ಎಂ.ವಿ. ಕಲಹ ಮತುು ಹಣಿಜಯ ಕಹಲ ೋಜು, ಭದಹರತಿ

ಕನನಡ ಯಹರ್ ಯೋತಸದ ಮುಖ್ಯ ಬಹಶಣ್
ಜಿಲ ಿ

೧೭೪

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ ಮತುು ಬಹಶಹವಹಷರ

ವಿಬಹಗ, ಷಸಹಯದಿರ ಕಲಹ ಕಹಲ ೋಜು, ಶಿಮೊಗಗ
ಕಹಮಹೆಗಹರ
೧೭೩

ವಂಫಹ ಷಂಷೃತಿ ಒದು

ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

೩೦.೧೦.೨೦೧೫ ಭದಹರತಿ
ರ್ಹನದ ವಿವಿ, ಗ ಟಗ ೋಡಿ, ಸಹ ೋರ

೦೧.೧೧.೨೦೧೫ ರ್ಹನದ ವಿವಿ, ಗ ಟಗ ೋಡಿ

ಅಂಫ ೋಡಕರ್

ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

ವಿವವಚ ೋತನ ಬಳಗ ಫಹದಹಮಿ ಮತುು ವಿವವಚ ೋತನ ತಿುನ ಷಸಕಹರ

ಷಂಘ, ಫಹದಹಮಿ ೦೮.೧೧.೨೦೧೫ ಫಹದಹಮಿ
೧೭೫

ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ಚಿಂತನ ಮತುು ರ್ಹತಿ ಬಹರತ

ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ೫೯ನ ೋ

ರನಿಫಹಫಣ್ ದಿನ ದಲಿತ ಷಂಷೃತಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೋಠ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೦೬.೧೨.೨೦೧೫
೧೭೬

ಉದಹಾಟನ ಮಹಿಳ , ಷಭಹಜ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ: ಕಹಮಹೆಗಹರ

ನಹಲುಕ ದಿನಗಳ ಕಹಮಹೆಗಹರ

ಮಹಿಳಹ

ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ನಹಟಕ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ ಮತುು ಷ ಂಟ್ ರ್ ೋಷ ಫ್ ಮಸಹವಿದಹಯಲಯ, ಫ ಂಗಳೄರು
೨೮.೧೨.೨೦೧೫ ವಿದಹಯರಣ್ಯ
೧೭೭

ಕ ೋಮುಹದಿ ಪಹಯಸಿರ್ಸಿ ದಹಳಿ ಸಹಗ ಚಿiiಯ ಜನ ಷಂಷೃತಿ
ಷಹಂಷೃತಿಕ  ೋದಿಕ

೧೭೮

ಜನ ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮ್ಮೋಳ

ಕಹರಂತಿಕಹರ

೨೯.೧೨.೨೦೧೫ ಸಂಪಿ

ಅಧಯಕ್ಷತ ದಲಿತ ರದವೆನ ಕಲ ಗಳು ಆಧುನಿಕತ ಮತುು ದ ೋಶಿ ಚಿತರಕಲ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್

ಚಿತರಕಲಹ

ವಿದಹಯಲಯಗಳ ನಿೆಸಣಹ ಕ ೋಂದರ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೦೮.೦೧.೨೦೧೬ ಕ ಡಲ ಷಂಗಮ
೧೭೯

ಸಿದಧಲಿಂಗಯಯನರ ‘ಊರು ಕ ೋರ’: ಂದು ವಿವ ಿೋಶಣ

ದಲಿತ ಆತಮಕಥ ಗಳು: ಹಚನ ಮತುು ವಿವ ೋಿ ಶಣ ಕನನಡ

ುಷುಕ ಹರಧಕಹರ, ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಶಹೆಚರಣ ಷಮಿತಿ, ಉತುರ ಕನನಡ
೦೮.೦೨.೨೦೧೬ ಸ ನಹನರ
೧೮೦

ಷಹಸತು ಕಹಲಘಟಿದ ಅಧಯಯನಗಳ ಷವರ  ಮತುು ತಹತಿವಕತ

ಬುಡಕಟುಿ ಅಧಯಯನ: ತಹತಿವಕ ನ ಲ ಗಳು ಬುಡಕಟುಿ

ಅಧಯಯನ ವಿಬಹಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ಮತುು ಷುಕಡ ರ್ಸ ಷಂಷ ,ಥ ಶಿರಸಿ
೧೮೧

೦೯.೦೨.೨೦೧೬ ಶಿರಸಿ

ಂದು ದಿನದ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ಕಹಮಹೆಗಹರ
ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಮತುು ಫೌದಧ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ

೨೩.೦೨.೨೦೧೬

ವಂಕರಘಟಿ
೧೮೨

ಸ ೋಯಹಟಗಳ ರಂಯ : ಸ ೋಯಹಟದ ಸಹಡುಗಳ ಸುಟುಿ-ಫ ಳಣಿಗ -ತಹತಿವಕತ
ಸ ೋಯಹಟದ ಸಹಡುಗಳ ಕಮಮಟ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ರಜ್ಞಹ ತಂಡ, ಷಹಗರ

೧೦, ೧೧.೦೨.೨೦೧೬ ಷಹಗರ
೧೮೩

ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜಯದ ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ದಲಿತ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮತುು ಡಹ. ಫಹಬು
ಜಗಜಿೋನಯಹಮ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರಗಳ ನಿದ ೋೆವಕರುಗಳ ಂದು ದಿನದ ಕಹಯೆಗಹರ,
ಕು ಂು ವಿವಿ

ಕಮಮಟ ವಂಕರಘಟಿ

೨೩.೦೨.೨೦೧೬

೧೮೪

ಷಮಕಹಲಿೋನ ರಸಿಥತಿ ಮತುು ದಲಿತರು ಕಮಮಟ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೮೫

ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ
ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

೧೮೬

ಯಹಯಚ ರು

೨೪.೦೨.೨೦೧೬

೨೯.೦೨.೨೦೧೬

ಷಭಹಯ ೋ ಬಹಶಣ್ ‘ನವೊಯೋತುರ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯದ ವಿಭಿನನ ಆಮಹಮಗಳು’
‘ನವೊಯೋತುರ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯದ ವಿಭಿನನ ಆಮಹಮಗಳು’ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್
ಷರ್ ಎಂ. ವಿವ ವೋವವರಯಯ ಷಹನತಕ ೋತುರ ಕ ೋಂದರ, ತ ಬಿನಕ ಯ ಕಹಯಂರ್ಸ, ಮಂಡಯ, ಭಹನಷ ಗಂಗ ೋತಿರ,
ಮ್ಮೈಷ ರು ೦೬.೦೪.೨೦೧೬

೧೮೭

ಮುಖ್ಯ ಬಹಶಣ್: ವಿಶಯ: ‘ಧಮೆ ಬಹರತ’

ಷಂಹದ ಕಹಯೆಕರಮ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೪.೦೪.೨೦೧೬
೧೮೮

ಫಹಫಹ ಷಹಸ ೋಬ್ ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಕುರತು ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ
ಕಹಯೆಕರಮ

ಷರಕಹರ ಮಸಹವಿದಹಯಲಯ, ಕಲಬುಗಿೆ

೧೮೯

ಷಂವ ೃೋಧನ ಕುರತು ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

೧೯೦

ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಚಳುಳಿ ಮ್ಮೈಲಿಗಲುಿಗಳು

ಷಹಂಷೃತಿಕ ಚಟುಟಿಕ ಗಳ ಷಭಹಯ ೋ

೨೦.೦೪.೨೦೧೬

ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

೨೨.೦೪.೨೦೧೬

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ ,

ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ಕನನಡ ುಷುಕ ಹರಧಕಹರ, ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಕ ೋಲಹರ
೦೧.೧೦.೨೦೧೬ ಕ ೋಲಹರ
೧೯೧

ದಲಿತ ಕಹಯ ಮಿೋಭಹಂಷ : ರಕಲನ ಚಿi ಅನನಯತ

ದಲಿತ ಕಹಯ ಮಿೋಭಹಂಷ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ,

ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ಷಂದ ೋವ ಷಂಷೃತಿ ಮತುು ಶಿಕ್ಷಣ್ ರತಿಶಹಾನ, ಮಂಗಳೄರು ೧೩.೦೬.೨೦೧೬ ಮಂಗಳೄರು
೧೯೨

ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿಿ ಷಭಹನತ ಯ ಸುಡುಕಹಟ ರಥಮ ಷಂಕರಮಣ್ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ

ಷಂಕರಮಣ್ ತಿರಕ , ಫ ಂಗಳೄರು

೧೨.೦೩.೨೦೧೬ ಫ ಂಗಳೄರು
೧೯೩

ದಲಿತ ಆತಮಕತ ಗಳು: ರಭುತವ ಮತುು ಚಿiiಯದ ಸುಡುಕಹಟ

ಕನನಡ ಆತಮಕತ ಗಳಲಿಿ ದಲಿತ ಷಂ ೋದನ ಕನನಡ

ುಷುಕ ಹರಧಕಹರ, ಫ ಂಗಳೄರು, ಷಹಹಿತಯ ಷಮುದಹಯ, ಮಂಗಳೄರು ಮತುು ಬಹರತ ರರ್ಹಷತಹುತಮಕ ಯುಜನ
ಪ ಡಯ ೋವನ, ೨೯.೦೮.೨೦೧೬ ಮಂಗಳೄರು
೧೯೪

ಬುಡಕಟುಿ ಷಹಹಿತಯ: ಷಹಭಹಜಿಕ ದವೆನದ ವಿಭಿನನ ಧಹಯನ

೧೯೫

ಸಿದಧಲಿಂಗಯಯನರ ‘ಊರು ಕ ೋರ’: ಂದು ವಿವ ಿೋಶಣ

ದಲಿತ ಆತಮಕತ ಗಳ ಹಚನ ಮತುು ವಿವ ಿೋಶಣ

ುಷುಕ ಹರಧಕಹರ, ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ಷಸಮಹನ ಸ ನಹನರ
೧೯೬

ಕನನಡ

೦೮.೦೨.೨೦೧೬ ಸ ನಹನರ

ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜಯದ ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ದಲಿತ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮತುು ಡಹ. ಫಹಬು
ಜಗಜಿೋನಯಹಮ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರಗಳ ನಿದ ೋೆವಕರುಗಳ ಂದು ದಿನದ ಕಹಯೆಗಹರ ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ
ಕ ೋಂದರ ಮತುು ಫೌದಧ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ, ಕು ಂು ವಿವಿ

ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಜ್ಞಹನ ಷಸಹಯದಿರ, ವಂಕರಘಟಿ

೨೩.೦೨.೨೦೧೬ ವಂಕರಘಟಿ
೧೯೭

ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಂದಭೆ ಮತುು ದಲಿತರು
ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಂದಭೆ ಮತುು ದಲಿತರು, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ ವಿದಹಯರ್ಥೆಗಳ  ೋದಿಕ

೨೪.೦೨.೨೦೧೬

ಂ ಷಬಹಂಗಣ್
೧೯೮
೧೯೯

ಚಿತರಕಲ ಮತುು ಷಮಕಹಲಿೋನ ಷಂದಭೆ

ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಅಂತಿಮ ಶೆದ ವಿದಹಯರ್ಥೆಗಳಿಗ ಬಿೋಳ ೄಕಡು ಕಹಯೆಕರಮ

ನ ತನ ಎಜುಕ ೋವನ ಟರರ್ಸಿ ಯಹಯಚ ರು

೨೯.೦೨.೨೦೧೬ ಯಹಯಚ ರು

ಮುಖ್ಯ ಬಹಶಣ್: ವಿಶಯ: ‘ಧಮೆ ಬಹರತ’

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ಜನಮ ದಿನಹಚರಣ

ದಲಿತ ಅಧಯಯನ

ಪಿೋಠ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ೧೪.೦೪.೨೦೧೬ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ
೨೦೦

ಫಹಫಹಷಹಸ ೋಬ್ ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಕುರತು ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

ಡಹ. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರ ಜನಮ

ದಿನಹಚರಣ , ಷರಕಹರ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಕಲಬುಗಿೆ ೨೦.೦೪.೨೦೧೬ ಕಲಬುಗಿೆ
೨೦೧

ಷಂವ ೃೋಧನ ಕುರತು ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ
ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

ಷಂವ ೃೋಧನ ಕಮಮಟ

೨೨.೦೪.೨೦೧೬ ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

ಕನನಡ ವಿಬಹಗ ಉಷಹಮನಿಮಹ

೨೦೨
೨೦೩

ಬಷಣ್ಣನ ಚಿಂತನ ಗಳು

ಬಷ ಜಯಂತಿ ಕಹಯೆಕರಮ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೦೯.೦೫.೨೦೧೬ ಕನನಡ ವಿವಿ

ಯಹಧಹಕೃಶಣನ ಅರ ಜನಮ ದಿನಹಚರಣ ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ

ವಿದಹಯರ್ಥೆ ಕ್ ೋಮಹಲನ ಘಟಕ ಕನನಡ
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಹಚರಣಹ ಷಮಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಹಚರಣಹ

ಷಮಿತಿ ತಿೋಥೆಸಳಿಾ ಮತುು ಷಹೆಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಹಮ , ತಿೋಥೆಸಳಿಾ ತಿೋಥೆಸಳಿಾ ೧೦.೦೯.೨೦೧೬
೨೦೪

ರ್ಹತಿ, ಗೆ ನಹವದ ಚಳುಳಿಗಳಲಿಿ ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಮತುು ಭಹಕ್ಸೆ ದಹರಗಳು (ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ)

ರ್ಹತಿ, ಗೆ

ನಹವದ ಚಳುಳಿಗಳಲಿಿ ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಮತುು ಭಹಕ್ಸೆ ದಹರಗಳು (ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ) ಷಮುದಹಯ ಕನಹೆಟಕ
ಷಸಕಹರ: ಎನಎರ್ಸಎರ್ಸ ಷರಕಹರ ಕಲಹ ಕಹಲ ೋಜು, ಸಹಷನ, ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ೧೨೫ನ ೋ ಶಹೆಚರಣಹ
ಷಮಿತಿ, ಸಹಷನ
೨೦೫

ಸಹಷನ ೨೨.೧೦.೨೦೧೬

ಚಳುಳಿಗಳು ಮತುು ಷಹಹಿತಯ

ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಷಮಕಹಲಿೋನತ

ತಹಲ ಕು ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು,

ತಿೋಥೆಸಳಿಾ; ತಹಲ ಕು ಆಡಳಿತ ತಿೋಥೆಸಳಿಾ; ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ , ತಿೋಥೆಸಳಿಾ

ತಿೋಥೆಸಳಿಾ

೧೨.೧೧.೨೦೧೬
೨೦೬

ಸ ೋಯಹಟದ ಸಹಡುಗಳು: ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷ ಕಹಯ : ಒದು ಸಬಫ

ಕು ಂು ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ,

ಕುಳಿ ಮತುು ಕು ಂು ಬಹಶಹ ಬಹರತಿ ಹರಧಕಹರ, ಫ ಂಗಳೄರು ಕುಳಿ ೧೯.೧೧.೨೦೧೬
೨೦೭

ಬುಡಕಟುಿಗಳ ದವೆನ: ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು

ಬುಡಕಟುಿಗಳ ಷಹಹಿತಯ: ಷಹಭಹಜಿಕ ದವೆನದ ವಿಭಿನನ ಧಹಯನ ಕನನಡ

ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ , ಫ ಂಗಳೄರು, ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು ಮತುು ಗಿರೋನ ಇಂಡಿಮಹ ಗಿರಜನ
ಅಭಿೃದಿಧ ಷಂಷ ,ಥ ದಹಂಡ ೋಲಿ ದಹಂಡ ೋಲಿ ೨೯.೧೧.೨೦೧೬
೨೦೮

ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ

ವಿವ ೋಶ ಉನಹಯಷಗಳು: ದಲಿತ ಆತಮಕತ ಗಳು, ದೃವಯಕಲ ದಲಿತ ಷಂ ೋದನ

ಮತುು ದಲಿತ ಜಿೋನ Zರತ ರಗಳು

ಗುಲಬಗಹೆ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯದ, ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ ಮತುು

ರಷಹಯಹಂಗು ನಡ ಸಿದ “ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ: ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್
೨೦೯

ಷಂವಿಧಹನದ ಆವಯಗಳು : ರಷುುತ ಬಹರತ

೨೩.೦೧.೨೦೧೭ ಕಲಬುಗಿೆ

ಗಣ್ಯಹರ್ ಯೋತಸ ಕಹಯೆಕರಮ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೨೬.೦೧.೨೦೧೭ ಕನನಡ ವಿವಿ
೨೧೦

ಷಭಹಯ ೋ ಬಹಶಣ್

ಸರಸರ ತಹಲ ಕು ೨ನ ೋ ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಮ್ಮೇಳನ

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು,

ಸರಸರ ತಹಲ ಕು ೨೫.೦೨.೨೦೧೭ ಮಲ ೋಫ ನ ನರು
೨೧೧

ಅಲಿಮನ ತತಚ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ರತೆನ ಅನುಭದ ನಡ ಅನುಬಹದ ನುಡಿ
ಕಹಂತಹರ

೨೧೨

ಅಲಿಮ ರಭು ಪಿೋಠ,

೨೬.೦೨.೨೦೧೭ ಕಹಂತಹರ

ಆದಿಹಸಿಗಳು ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಆದಿಹಸಿ ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಉತಸ

ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಮ ,

ಫ ಂಗಳೄರು, ಕನಹೆಟಕ, ಇಂದಿಯಹಗಹಂಧ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ಆದಿಹಸಿ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ಅಮರಕಂಟಕ್, ಮಧಯರದ ೋಶ್,
ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ ೋಂದರ ಲಯ ಷಹಂಷೃತಿಕ ಕ ೋಂದರ, ನಹಗುರ್, ಮಸಹಯಹಶರ ೦೨.೨೦೧೭ರಂದ ೦೫.೦೨.೨೦೧೭
ಅಮರಕಂಟಕ್
೨೧೩

ಹರಚಿೋನ ಷಹಹಿತಯ ಚರತ ರ ಯೋಜನ ಗ ಯೋಜನಹ ರಷಹು ತಮಹರಸಿದುಾ

ವಹಸಿರೋಯ ಕನನಡ ಯೋಜನಹ ಸಿದಧತ

ಮತುು ಮುನ ನೋಟ ಕಮಮಟ ಮ್ಮೈಷ ರನ ಬಹರತಿೋಯ ಬಹಶಹ ಷಂಷಹಥನದ, ವಹಸಿರೋಯ ಕನನಡ ಅತುಯನನತ ಕ ೋಂದರ,
ಮ್ಮೈಷ ರು, ೨೭.೦೨.೨೦೧೭ ಮತುು ೨೮.೦೨.೨೦೧೭ ಮ್ಮೈಷ ರು
೨೧೪

ಷಂವ ೃೋಧನ ಯಲಿಿ ಷಂವ ೃೋಧಕನ ಹತರ ಕನನಡ ಷಂವ ೃೋಧನ : ಭಿನನ ನ ಲ ಗಳು

ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ

ಕಹಲ ೋಜು ಅಧಹಯಕರ ಷಂಘ (ರ) ಮತುು ಜನತಹ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಷಂಷ ,ಥ ವಿ ೋಕಹನಂದ ಕಹಲ ೋಜು, ಫ ಂಗಳೄರು ,
೦೩.೦೩.೨೦೧೭ ಫ ಂಗಳೄರು
೨೧೫

ಶಿರೋ ಸಿದಧಯಹಮರ ಚನಗಳು: ಕಹಯಕ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕ ೋನ ರಬಂಧ ಮಂಡನ ಯ ಅಧಯಕ್ಷತ

ಶಿರೋ

ಸಿದಧಯಹಮರ ಚನಗಳು: ಕಹಯಕ ಮತುು ಷಹಭಹಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕ ೋನ ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದರ,
ತುಮಕ ರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ತುಮಕ ರು

೦೭.೦೩.೨೦೧೭ ತುಮಕ ರು

೨೧೬

ಷಂವ ೃೋಧನ ಯ  ೈಧಹನಿಕತ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಹರಯೋಜಿತ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕ ೋರ್ಸೆಕ್ೆ ತಿರಕ ೨: ಷಹಹಿತಯದ

ಅಧಯಯನದ ಭಹದರಗಳು ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ

೧೩.೦೩.೨೦೧೭ ರಂದ ೧೮.೦೩.೨೦೧೭

ರಯ ಗ , ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ
೨೧೭

ದಲಿತ ಬಂಡಹಯ ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆಯ ಸ ಷ ರಕಲನ ಗಳು

ಕನನಡ ವಿಮವ ೆಯ ಸ ಷ ರಕಲನ ಗಳು: ಯುಜಿಸಿ

ಹರಯೋಜಿತ ಂದು ದಿನದ ಯಹಷ್ಟರೋಯ ವಿಚಹರ ಷಂಕರಣ್ಕಹಲ ೋಜು ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಹಮ , ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ ಮತುು
ಷರಕಹರ ರಥಮ ದರ್ ೆ ಕಹಲ ೋಜು, ಶಿಕಹರುರ ಶಿಕಹರುರ ೨೪.೦೩.೨೦೧೭
೨೧೮

ಷಂವ ೃೋಧನ ಯ  ೈಶಿಶಿಯಗಳು
ವಂಕರಘಟಿ

೨೧೯

ತಿಂಗಳ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ

ಕನನಡ ಬಹರತಿ, ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ,

೦೭.೦೪.೨೦೧೭ ವಂಕರಘಟಿ

ಡಹ. ಫಹಬು ಜಗಜಿೋನ ಯಹಮ್
ಜಯಂತಿ ಕಹಯೆಕರಮ

ಡಹ. ಫಹಫಹ ಷಹಸ ೋಬ್ ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಮತುು ಡಹ. ಫಹಬು ಜಗಜಿೋನ ಯಹಮ್

ತಹಲ ಕು ಷಭಹಜ ಕಲಹಯಣ್ ಇಲಹಮ , ಮ ಡಿಗ ಯ ಮತುು ತಹಲ ಕು ಆಡಳಿತ ಮ ಡಿಗ ಯ

೧೪.೦೪.೨೦೧೭ ಮ ಡಿಗ ಯ
ಪರಕಟ್ಟತ ಷಂವೆೃೇಧ್ನ್ ಲೆೇಖನ್ಗಳು:
ARTICLE: DOES DALIT LITERATURE NEED POETICS?
TRANSLATED BY NANDINI HEBBAR
BOOK: STEEL NIBS ARE SPROUTING
EDITED: K. SATYANARAYANA and SUSIE THARU
HARPER COLLINS
(ಲ ೋ= ಲ ೋಖ್ನ.  = ತಿರಕ , ು = ುಷುಕ, ಷಂ = ಷಂಹದಕರು)
ಕರಷಂ

ಲ ೋಖ್ನ, ರಕಟಗ ಂಡ ತಿರಕ /ುಷುಕ,

ರಕಹವನ ವಿರ

೧

ಒ ಇ ಖಿ - ಎ ಖ್ ಈ ಎಂಬ ಕಯಹಳ ರೋಕ್ , ಷಂಕರಮಣ್, ಪ ಬರರ, ೧೯೯೫ ಷಂ: ನಿೋಲಹ ಹಟಿೋಲ

೨

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಚಚ ೆ ಷಂಕರಮಣ್, ಭಹಚ್ೆ, ೧೯೯೮, ನಿೋಲಹ ಹಟಿೋಲ

೩

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ ಚಚ ೆ ು: ವಿಚಹರ ಷಹಹಿತಯ ೧೯೯೯

ಷಂ: ಡಹ. ವಿಜಯಶಿರೋ ಷಬರದ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೦
೪

ಕನನಡ ವಿಚಹರ ಷಹಹಿತಯ - ೧೯೯೬

ು: ಕನನಡ ಹಷ್ಟೆಕ ೧೯೯೬ ,

ರಷಹಯಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ,

ಸಂಪಿ, ೧೯೯೬
೫

ಕಹತಿೆಕ ಋಷ್ಟಯ ಕತ

ನಮಮ ಕನನಡ ಕಹಯ

ಷಂ: ಒ.ಎಲ್. ನಹಗಭ ಶಣ್ಷಹವಮಿ ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ,

ಸಂಪಿ, ೧೯೯೭
೬

ಕಹತಿೆಕ ಋಷ್ಟಯ ಕತ : ಬೌತಹದಿ ವಿವ ಿೋಶಣ ು: ಕನನಡ ಅಧಯಯನ, ಚಳಿ ಷಂಚಿಕ

ಷಂ: ಡಹ. ರಸಮತ್ ತರೋಕ ಯ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೧೯೯೯
೭

ಕಹತಿೆಕ ಋಷ್ಟಯ ಕತ : ಬೌತಹದಿ ವಿವ ಿೋಶಣ ು: ಡಹಾಯಹಧನ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ ಷಂ: ಡಹ. ಬಿ ಎಂ
ುಟಿಯಯ ,

೮

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೧೯೯೯

ಕಹತಿೆಕ ಋಷ್ಟಯ ಕತ : ಬೌತಹದಿ ವಿವ ಿೋಶಣ ು: ಷಹಹಿತಯ ವಿಮವ ೆ ೧೯೯೯

ಷಂ: ಂಡಿತಹಯಹಧಯ, ಕನಹೆಟಕ

ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೧
೯

ಆತಮಕತ ಗಳು - ೧೯೯೭

೧೦

ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲ ಬರು ಗಣ್ ಮತುು ಜಮಿೋನಹಾರ ಯಷ ಥ
ತರೋಕ ಯ

೧೧

ು: ಕನನಡ ಹಷ್ಟೆಕ ೧೯೯೮

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೧೯೯೮

ು: ಕನನಡ ಅಧಯಯನ, ಮಳ ಷಂಚಿಕ ಷಂ: ಡಹ. ರಸಮತ್

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೧೯೯೮

ಕುಷುಮಫಹಲ ಯ ನನಿನ

ು: ಮಹರ ಜಪಿುಗ ಸಿಗದ ನವಿಲುಗಳು

ಷಂ: ಪಿ ಚಂದಿರಕಹ, ಅಭಿನ ರಕಹವನ,

ಫ ಂಗಳೄರು, ೧೯೯೯
೧೨

ಷಹು : ಚಚ ೆಯ ಷವರ  : ಷಂಕರಮಣ್, ಜನರ, ೧೯೯೯

ಷಂ: ಚಂದರವ ೋಖ್ರ ಹಟಿೋಲ

೧೩

ಷಹು : ಂದು ಚಚ ೆ

ು: ವಿಚಹರ ಷಹಹಿತಯ ೨೦೦೦

ಷಂ: ಜಿ ಆರ್ ತಿ ೋಷಹವಮಿ

ಕನಹೆಟಕ

ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೧
೧೪

ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ ಚಳುಳಿ : ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು

ು: ದಲಿತ ಚಳುಳಿ

ಷಂ: ಗಂಗಹಯಹಮ ಚಂಡಹಳ,

೧೯೯೯
೧೫

ಕವಿಯಹಜಭಹಗೆದ ಅಧಯಯನ ಷ ಚಿ : ವಿಮವಹೆತಮಕ ಟಿಣಿ
ಷಂ: ಡಹ. ರಸಮತ್ ತರೋಕ ಯ

೧೬

ು: ಕವಿಯಹಜಭಹಗೆ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೦

ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್ ಮತುು ಷಹಹಿತಯಕ ಭೌನ

: ರರ್ಹಹಣಿ, ಷಹಹುಹಿಕ ುರಣಿ ಅಕ ಿೋಬರ್ ೨೬ ಮತುು

ನ ಂಬರ್ ೨, ೨೦೦೧
೧೭

ನಿವಹನ ಫಹರಷುುದು

ು: ಕನನಡ ಅಧಯಯನ

ಷಂ: ಡಹ. ರಸಮತ್ ತರೋಕ ಯ , ಚಳಿ ಷಂಚಿಕ ,

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೧
೧೮

ಷಂಕೋಣ್ೆ ಆಮಹಮಗಳಲಿಿ ಪ ರಶ್ ಆಗಫ ೋಕದ

ು: ಕನನಡ ಅಧಯಯನ

ಷಂ: ಡಹ. ರಸಮತ್ ತರೋಕ ಯ ,

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ಜುಲ ೈ ೨೦೦೨
೧೯

ಕನಹೆಟಕ ದಲಿತ ಚಳುಳಿ ು: ಚರತ ರ ವಿವವಕ ೋವ

ಷಂ: ಡಹ. ಟಿ ಪಿ ವಿಜಯ್,

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೨
೨೦

ಆಡಿದ ಾಲಿೂ ಆಟ: ನಿಯಮವಿಲಿದ ಆಟ ು: ರ್ಹನದ ಅಧಯಯನ

ಷಂ: ಡಹ. ಮಂಜುನಹಥ ಫ ೋವಿನಕಟಿಿ,

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೧
೨೧

ದಹಷಯಯ ಎಳುಾಂಡಿ ತಿಂದಂತ

ು: ವಫಹಾಂಜಲಿ

ಷಂ: ಡಹ. ಷ ಚಿ ರಮ್ಮೋಶ್, ಅಂವು ರಕಹವನ,

ಸ ಷ ೋಟ , ೨೦೦೧
೨೨

ಕು ಂು ಕಹದಂಬರಗಳಲಿಿ ಆಳು ಬದುಕನ ವಿನಹಯಷಗಳು ು: ಕನನಡ ಅಧಯಯನ, ಬಿಸಿಲು ಷಂಚಿಕ
ಷಂ: ಡಹ. ರಸಮತ್ ತರೋಕ ಯ , ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೨

೨೩

ದಲಿತ ಚಳುಳಿಯಲಿಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳ ಯ ಹತರದ ಷವರ 
ಷಂ: ಡಹ. ಎಚ್ ಎರ್ಸ ಶಿರೋಮತಿ,

೨೪

ು: ಮಹಿಳಹ ಅಧಯಯನ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೨

ದಲಿತ ಚಳುಳಿಯಲಿಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳ ಯ ಹತರದ ಷವರ  ು:  ೈಚಹರಕ ಲ ೋಖ್ನಗಳು, ಷಂ: ವಹಂತಿನಹಥ ದಿಬಫದ,
ಗುಲಬಗಹೆ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ೨೦೦೫

೨೫

ಕಹರಂತರ ಆತಮಕಥನ : ಕಹದಂಬರಗಳ ಳಗ ಮತುು ಸ ರಗ ು: ಶಿಯಹಮ ಕಹರಂತ ಷಹಂಷೃತಿಕ ಅನುಷಂಧಹನ,
ಷಂ: ಗುರುಲಿಂಗ ಕಹಷ , ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ೨೦೦೩

೨೬

ಹಿಂದುತವದ ಷವರ  : ಸ ಷತು, ಜ ನ ೨೦೦೪ ಷಂ: ಡಹ. ಜಿ ಯಹಮಕೃಶಣ, ನಕನಹೆಟಕ ಬಿಿಕ ೋಶನಸ

೨೭

ಹಿಂದುತವದ ಷವರ  ು: ತನು ನ ೋಗಿಲ ಭಹಡಿ ಷಂ: ಡಹ. ಮಲಿಿಕಹಘಂಟಿ, ಕಹಗಿನ ಲ ಕನಕ ಗುರುಪಿೋಠ, ಸಿಂಧನ ರು,
೨೦೦೪

೨೮

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ : ಷ ತಿೆಯಂದ ೂರ್ ಯ ಕಡ ಗ : ಷಂಹದ

ಷಂ: ಇಂದ ಧರ ಸ ನಹನರ,

ವಹಂತಿಧಹಮ,

ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೬
೨೯

ಕುಭಹರಹಯಷ ಅಧಯಯನಗಳ ಷಮಿೋಕ್

ು: ಕುಭಹರಹಯಷ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ

ಷಂ: ಡಹ. ರಸಮತ್ ತರೋಕ ಯ , ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೪
೩೦

ವ ೃೋಷ್ಟತರು ಕಂಡುಕ ಳಾಫ ೋಕಹದ ವಿಮೊೋಚನ ಯ ದಹರ  : ರರ್ಹಹಣಿ

ಏಪಿರಲ್ ೧೪, ೨೦೦೪

೩೧

ಷಮಕಹಲಿೋನ ಯಹಜಕಹರಣ್ ಮತುು ವ ೃೋಷ್ಟತರ ರವ ನಗಳು : ಸ ಷತು

ಷಂ: ಡಹ. ಜಿ ಯಹಮಕೃಶಣ, ನಕನಹೆಟಕ

ಬಿಿಕ ೋಶನಸ, ಏಪಿರಲ್ ೨೦೦೫
೩೨

ಷಮಕಹಲಿೋನ ಯಹಜಕಹರಣ್ ಮತುು ವ ೃೋಷ್ಟತರ ರವ ನಗಳು ು: ಬಂಡಹಯ ೨೫

ಷಂ: ವಿವಿಧ ಲ ೋಖ್ಕರು

ಬಂಡಹಯ ಷಂಘಟನ ಯ ರಕಟಣ
೩೩

ಷಹು : ಷವಗೆದ ಕಲನ ಗ ಫ ೋಯ ಂದು ಆಮಹಮ
ಗ ೋಹಲಕೃಶಣಯಹವ್

ು: ವಿಚಹರ ಷಂತುು

ನಕನಹೆಟಕ ಬಿಿಕ ೋಶನಸ, ಜನರ ೨೦೦೫

ಷಂ: ಡಹ. ಕ .ಎಲ್.

೩೪

ಸರವಚಂದರ ಚಹರತರದಲಿಿ ಷತಯದ ನಿರ ಣ ಮತುು ನಿಲುವಿನ ಷಮಷ ಯ ು: ಸರವಚಂದರ ಚಹರತರ : ಷಹಂಷೃತಿಕ
ಮುಮಹಮುಖಿ

೩೫

ಷಂ: ಡಹ. ಅಮಯ ೋಶ್ ಎನ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೬

ದಲಿತರು ಮತುು ಭಹಕ್ಸೆಹದ

ು: ಬುಡಕಟುಿ ಅಧಯಯನ

ಷಂ: ಡಹ. ಹಿ.ಚಿ. ಫ ೋರಲಿಂಗಯಯ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೫
೩೬

ದಲಿತರು ಮತುು ಭಹಕ್ಸೆಹದ

ು: ಆದಿಹಸಿ ಆಮಹಯನ

ಷಂ: ಡಹ. ಎ.ಎರ್ಸ. ರಬಹಕರ್

ಸಿದಹಧಥೆ ರಕಹವನ, ಸ ಷ ೋಟ , ೨೦೦೬
೩೭

ಕಹಡು, ಕಹಂಕರೋಟ್ ಮತುು ರ್ಹನದ : ಷೃಜನಶಿೋಲ  ೈಚಹರಕತ
ಡಹ. ಎ.ಎರ್ಸ. ರಬಹಕರ್

೩೮

ು: ಆದಿಹಸಿ ಆಮಹಯನ

ಷಂ:

ಸಿದಹಧಥೆ ರಕಹವನ, ಸ ಷ ೋಟ , ೨೦೦೬

ದಲಿತರು ಮತುು ರ್ಹಗತಿೋಕರಣ್

ು: ಅಭಿಮುಖಿ

ಷಂ: ಡಹ. ರ್ . ಷ ೋಮವ ೋಖ್ರ್

ಮ್ಮೈಷ ರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ೨೦೦೫
೩೯
೪೦

ಫ ೋರಗ ಬಿಸಿನಿೋಯ ಯ ದು ಸ ಸಣ್ಣನು ಅರಷುತಹು ....(ಂದನ ತರಗತಿಯಂದಲ ಇಂಗಿಿಶ್ : ಂದು ಚಚ ೆ)

ು:

ದಲಿತರು, ಬಹಶ ಮತುು ಷಭಹಜ

ಷಂ: ಡಹ. ಪಿ ಮಸಹದ ೋಯಯ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೬

ದಲಿತ ಷಂಘ + ಯ ೈತ ಷಂಘ = ?

ು: ಅಂಫ ೋಡಕರ್ : ಂದು ಮರುಹಯಮಹಯನ

ಷಂ: ಡಹ. ಕ  ಂಕಟ ೋಶ್,

ಷಂಷೃತಿ ರಕಹವನ, ಬಳಹಾರ, ೨೦೦೫
೪೧

ದಲಿತ ಷಂಘ + ಯ ೈತ ಷಂಘ = ?

ು: ಮಹೆಯ ಯಹಜಕಹರಣ್

ಷಂ: ಡಹ. ಪಿ ಮಸಹದ ೋಯಯ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೫
೪೨

ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲ ಬರು ಗಣ್ ಮತುು ಜಮಿೋನಹಾರ ಯಷ ಥ

ು: ಹರದ ೋಶಿಕ ರ್ಹನದ

ಷಂ: ಡಹ.

ಸಿ.ಎರ್ಸ.ಶಿಕುಭಹರಷಹವಮಿ (ಕುಭಹರ ಚಲಯ) ಕನನಡ ಬಹರತಿ, ಕು ಂು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ೨೦೦೪
೪೩

ರರ್ಹರಭುತವ ಮತುು ಸ ೋಯಹಟಗಳು : ಸ ಷತು ವಿವ ೋಶಹಂಕ, ಜನರ ೨೦೦೬

ಷಂ: ಡಹ. ಜಿ. ಯಹಮಕೃಶಣ

ನಕನಹೆಟಕ ಬಿಿಕ ೋಶನಸ
೪೪

ಜಗುಲಿ : ದ ೋಸಿ ಷಹಂಷೃತಿಕ ರ ಕ ು: ಷ ಲ , ಲ ೋಖ್ಕ : ಕುಷುಮ ಅಜಂತ ರಕಹವನ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೫

೪೫

ಸಿದಧಭಹದರಯ ಗರಹಿಕ ಗಳನುನ ವಿಯ ೋಧಷು ಆದಿುಯಹಣ್ ು: ಆದಿುಯಹಣ್ : ಷಹಂಷೃತಿಕ ಮುಮಹಮುಖಿ ಷಂ: ಡಹ.
ಬಿ.ಎಂ. ುಟಿಯಯ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೫

೪೬

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ಮಿೋಭಹಂಷ

: ಷಂಕರಮಣ್ ಮ್ಮೋ ಜ ನ, ೨೦೦೬ ಷಂ: ನಿೋಲಹ ಹಟಿೋಲ

೪೭

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯಕ ಕ ಮಿೋಭಹಂಷ ಎಂಬುದು ಫ ೋಕ ?

ು: ಕನನಡ ಅಧಯಯನ

ಷಂ: ಡಹ. ಅಮಯ ೋಶ್ ಎನ

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೭
೪೮

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯಕ ಕ ಮಿೋಭಹಂಷ

ು: ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಮಿೋಭಹಂಷ

ಷಂ: ಡಹ. ಷಬಿಸಹ ಭ ಮಿಗೌಡ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೭
೪೯

ಚಳುಳಿಯ ಷವರ 

ು: ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಜನರ ಚಳುಳಿಗಳು

ಷಂ: ಡಹ. ರಂಗಯಹಜ ನದುಗೆ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೬
೫೦

ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ದಲಿತ ಚಳುಳಿ

ು: ಷಹಹಿತಯ ಮತುು ಜನರ ಚಳುಳಿಗಳು

ಷಂ: ಡಹ. ರಂಗಯಹಜ ನದುಗೆ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೬
೫೧

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಂಯ ಯಲಿಿ ಭಹನರ ಧ ೋರಣ ಗಳು : ನ ೋಮಿಚಂದರ ಮತುು ನಯಷ ೋನ
ರಂಯ ಯಲಿಿ ಭಹನರ ಧ ೋರಣ ಗಳು

ಷಂ: ಡಹ. ಎಂ.ಎರ್ಸ. ವ ೋಖ್ರ್

ು: ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ

ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ,

ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೬
೫೨

ಹಿಂದುತವದ ಷವರ 

ು: ವಿಚಹರ ಷಹಹಿತಯ

ಷಂ: ಡಹ. ಎರ್ಸ. ಭಹರುತಿ, ಕನಹೆಟಕ ಷಹಹಿತಯ ಅಕಹಡ ಮಿ,

ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೬
೫೩

ಆನ ಬಂತ ಂದಹನ ಮಹೂಯಹನ

(ಷಹಭಹರಜಯವಹಹಿ ನಿೋತಿಗಳು ಮತುು ಬಿಎರ್ಸಪಿ)

ತಿರಕ , ನ ಂಬರ್ ೨೩, ೨೦೦೭
೫೪

ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ

ು: ಷಹಹಿತಯ ಷಂಷೃತಿ ಥ ಷಂ: ಡಹ. ಕರೋಗೌಡ ಬಿೋಚನಸಳಿಾ

: ಲಂಕ ೋಶ್

ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೭
೫೫

ಷಭಹಜ ಆರ್ಥೆಕ ಚಳುಳಿ ು: ರಂಯ

ಷಂ: ಶಿಕುಭಹರಷಹವಮಿ ಚಲಯ ಮತುು ಇತರರು,

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೭
೫೬

ದಲಿತರು : ರಸಿಥತಿ ಮತುು ಮಹೆಯ
ಯಹಮಕೃಶಣ,

: ಸ ಷತು ವಿವ ೋಶಹಂಕ, ಜನರ ೨೦೦೭

ಷಂ: ಡಹ. ಜಿ.

ನಕನಹೆಟಕ ಬಿಿಕ ೋಶನಸ

೫೭

ಮುನನಡಿ ು: ಬಿಸಿಲ ಉಡಿಯ ಕಥ ಗಳು ಲ ೋ: ಯಹಜವ ೋಖ್ರ ಸಳ ಮನ , ಲಿ ರಕಹವನ, ಚನನಟಿಣ್, ಬಳಹಾರ, ೨೦೦೮

೫೮

ಸ ೋಯಹಟಕ ಕ ನಿದ ಾ ಭಹತ ರ : ರರ್ಹಹಣಿ

೫೯

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್ : ಠಯಕರಮದ ಷವರ  ಮತುು ಷಮಷ ಯಗಳು : ಹತಹೆ ಬಹರತಿ ಭಹಚ್ೆ ೨೯, ೨೦೦೮

೬೦

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ್ : ಠಯಕರಮದ ಷವರ  ಮತುು ಷಮಷ ಯಗಳು

೬೧

ಅಧಹಯಕರು ಮತುು ಷಭಹಜ

ಏಪಿರಲ್ ೧೩, ೨೦೦೮
: ರರ್ಹಹಣಿ

ಏಪಿರಲ್ ೧೪, ೨೦೦೮

ು: ಆರು ಮುನಿದು ಷಂ: ಡಹ. ಕುಂಸಿ ಉಮ್ಮೋಶ್, ನ ೋಕಹರ ರಕಹವನ,

ಷ ರಬ, ೨೦೦೮
೬೨

ಅಧಹಯಕರು ಮತುು ಷಭಹಜ ು: ಕ ಡಿಗ

ಷಂ: ಡಹ. ಷಣ್ಣಯಹಮ, ಕನನಡ ಬಹರತಿ ಸಳ ವಿದಹಯರ್ಥೆಗಳ ಷಂಘ,

ವಂಕರಘಟಿ, ೨೦೦೮
೬೩

ಷಂಷೃತಿಯು ಷುತುಮುತು

ು: ಷಹಹಿತಯ ಷಂವ ೃೋಧನ ಯ  ೈಧಹನಿಕ ನ ಲ ಗಳು

ಷಂ: ಡಹ. ಅಮಯ ೋವ ನುಗಡ ೋಣಿ

ರಷಹಯಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವಿ, ಸಂಪಿ, ೨೦೦೮

೬೪

ಗಹಂಧಯ ಹಿಂದ್ ಷವಯಹಜಯಕ ಕ ನ ರು : ಹತಹೆಬಹರತಿ

೬೫

ಗಹಂಧಯ ಹಿಂದ್ ಷವಯಹಜಯಕ ಕ ನ ರು : ರರ್ಹಹಣಿ

ಷಹಹುಹಿಕ ುರಣಿ, ಷ  ಿಂಬರ್ ೨೮, ೨೦೦೮

೬೬

ಗಹಂಧಯ ಹಿಂದ್ ಷವಯಹಜಯಕ ಕ ನ ರು : ಷಂಹದ

ಷಂ: ಇಂದ ದರ ಸ ನಹನುರ

೬೭

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ : ಷ ಪತಿೆಯಂದ ೂರ್ ಯ ಕಡ ಗ ು: ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಚಿಂತನ ಗಳ ಅನಂತ ಷಹಧಯತ ಗಳು
ಬಷಯಹಜ ಕಲುಗಡಿ

ಷ  ಿಂಬರ್ ೨೦, ೨೦೦೮

ಷಂ: ಡಹ.

ರಷಹಯಹಂಗ, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ೨೦೦೯

೬೮

ಮುನನಡಿ ು: ಅಭಿಜ್ಞಹನ

ಲ ೋ: ಡಹ. ಕುಭಹರಚಲಯ, ಕ ೈರ್ಸಿ ಯ ನಿಸಿೆಟಿ, ಕನನಡ ಷಂಘ, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೦೯

೬೯

ಮುನನಡಿ ು: ಷುಮಧರ ಮಹತನ

ಲ ೋ: ಡಹ. ಶಿಹನಂದ ಕ ಳಗಿನಮನಿ

ತಳಗಹದಿ ರಕಹವನ,

ಕು ಂು ನಗರ, ಮ್ಮೈಷ ರು, ೨೦೦೯
೭೦

ಗಹಂಧಯರ ಹಿಂದ್ ಷವಯಹಜಯಕ ಕ ನ ರು

ು: ಷಂಚಯ, ಷಂಚಿಕ ೮೧ ಷಂ: ಡಿ.ವಿ. ರಸಹಿದ್,

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಹಂಷೃತಿಕ ತಿರಕ , ೨೦೦೯
೭೧

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ : ಷ ಪತಿೆಯಂದ ೂರ್ ಯ ಕಡ ಗ ು: ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಮತುು ಷಮಕಹಲಿೋನ ದಲಿತರು
ಷಂ: ಡಹ. ಎನ. ಚಿನನಷಹವಮಿ ಷ ೋಷಲ , ರಷಹಯಹಂಗ, ಕನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ, ೨೦೧೦

೭೨

ದಲಿತ ಚಳುಳಿ : ಇತಿುೋಚಿನ ಆಮಹಮಗಳು

ು: ಷಮಕಹಲಿೋನ ಕನಹೆಟಕ : ಚರತ ರಯ ವಿವಿಧ ಆಮಹಮಗಳು

ಷಂ: ಡಹ. ಎನ. ಚಿನನಷಹವಮಿ ಷ ೋಷಲ , ರಷಹಯಹಂಗ, ಫ ಂಗಳೄರು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಯ, ೨೦೧೦
೭೩

ಮುನುನಡಿ ು: ನ ನಹಗುತಿುಲಿ (ಕನ ಷಂಕಲನ)ಲ ೋ: ಈವವರಕಟಿಿಮನಿಷಹಧು ರಕಹವನ, ದ ೋರಗ ೋನಹಳ, ಷುರುರ,
೨೦೧೦

೭೪

ದಲಿತ ಚಳುಳಿ

ುನಯಹಲ ೋಕನ

ಷಂ: ಡಹ. ಸಂ. . ನಹಗಯಹಜಯಯ

ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷೃತಿ

ಇಲಹಮ , ಕನನಡ ಭನ, ರ್ .ಸಿ. ರಷ ು, ಫ ಂಗಳೄರು, ೨೦೧೧
೭೫

ಮುನುನಡಿ

ು: ಮಹಿಳಹ ವ ೃೋಶಣ ಯ ನ ಲ ಗಳು ಲ ೋ: ಡಹ. ಅನುಷ ಯ ಎಂ. ಕದಂ, ಷಖಿ ರಕಹವನ, ಅರವಿಂದ

ನಗರ, ಸ ಷ ೋಟ , ಬಳಹಾರ, ೨೦೧೧
೭೬

ಮುನುನಡಿ , ು: ಅಂಚು (ಕನ ಷಂಕಲನ) , ಎಚ್.ಬಿ. ೂರ್ಹರ್, ದಲಿತ ಷಹಹಿತಯ ರಶತುು, ಯಹಜಯ ಘಟಕ, ಗದಗ,
೨೦೧೧

೭೭

ಮುನುನಡಿ ು: ಕವಿತ ಯ ಕನಷು (ಕನ ಷಂಕಲನ)
ಬಳಹಾರ, ೨೦೧೧

ಎಚ್.ಬಿ. ರವಿೋಂದರ ಷಹಗರ, ಲಿ ರಕಹವನ, ಚನನಟಿಣ್,

೭೮

ಅಷಲಿ ಮತುು ನಕಲಿ ಸ ೋಯಹಟಗಳು : ಷಂಹದ, ಭಹಷ ತಿರಕ ಷಂ: ಇಂದ ದರ ಸ ನಹನುರ
ಷ ತಿೆಧಹಮ, ಅಂಜನಹ ನಗರ, ಫ ಂಗಳೄರು, ಜನರ ೨೦೧೨

೭೯

ಲ ೋ: ಂಚಮ ನಹಡ ಳಗ

: ಷಂಹದ, ಭಹಷ ತಿರಕ

ಷಂ: ಇಂದ ದರ ಸ ನಹನುರ

ಷ ತಿೆಧಹಮ, ಅಂಜನಹ ನಗರ, ಫ ಂಗಳೄರು, ಪ ಬರರ ೨೦೧೨
೮೦

ದಲಿತ ಷಂ ೋದನ : ಷಮಷ ಯಗಳು, ಷಹಧಯತ ಗಳು
ಸ ನಹನುರ

೮೧

: ಷಂಹದ, ಭಹಷ ತಿರಕ

ಷಂ: ಇಂದ ದರ

ಷ ತಿೆಧಹಮ, ಅಂಜನಹ ನಗರ, ಫ ಂಗಳೄರು, ಭಹಚ್ೆ ೨೦೧೨

ದಲಿತ ಯಹಜಕಹರಣ್: ಷಂಹದ, ಭಹಷ ತಿರಕ , ಷಂ: ಇಂದ ದರ ಸ ನಹನುರ

ಷ ತಿೆಧಹಮ, ಅಂಜನಹ ನಗರ,

ಫ ಂಗಳೄರು, ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೨
೮೨

ಅಂಫ ೋಡಕರರನುನ ಸ ೋಗ ಒದಫ ೋಕು?

: ಷಂಹದ, ಭಹಷ ತಿರಕ

ಷಂ: ಇಂದ ದರ ಸ ನಹನುರ

ಷ ತಿೆಧಹಮ, ಅಂಜನಹ ನಗರ, ಫ ಂಗಳೄರು, ಮ್ಮೋ, ೨೦೧೨
೮೩

ಲ ೋ: ಮಲ ನಹಡು: ಕ ಲು ಟಿಣಿಗಳು : ಷಂಹದ, ಭಹಷ ತಿರಕ

ಷಂ: ಇಂದ ದರ ಸ ನಹನುರ

ಷ ತಿೆಧಹಮ, ಅಂಜನಹ ನಗರ, ಫ ಂಗಳೄರು, ಜ ನ, ೨೦೧೨
೮೪

ಚಭಹಮುಗ : ಂದು ರ ೋವ , ು: ಚಭಹಮುಗ : ಹರಯೋಗಿಕ ವಿಮವ ೆ

ಷಂ: ಪ್ಲರ. ಎಚ್.ಟಿ. ಪ್ಲೋತ , ಸಿರಗಿರ

ರಕಹವನ, ಗುಲಬಗಹೆ
೮೫

ಲ ೋ: ಫಹರುಕ ೋಲಿನ ಂದಿಗ ಭಹತುಕತ

: ಫಹರುಕ ೋಲು ಷಂ: ರಂಗಷಹವಮಿ, ಮ್ಮೈಷ ರು

೮೬

ಅಂಫ ೋಡಕರ್ ಅರನುನ ಒದು ವಿಧಹನ

: ಫಹರುಕ ೋಲು ಷಂ: ರಂಗಷಹವಮಿ, ಮ್ಮೈಷ ರು

