
 
Dept: Kannada 

Course: B.C.A                                              Semester : 1st                                                                              

 Revised Syllabus applicable for the academic year 2020-21for the course of 

Bachelor of Computer Application (BCA) 

ಪರಿವಿಡಿ 

I.ಪ್ರ ೀತಿ 

1. ಪ್ರ ೀತಿಇಲ್ಲ ದ ಮೇಲೆ     - ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದರ ಪ್ಪ  

2. ಹೇಮಕೂಟದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ   - ಮಾಸಿ್ತ  ವಿಂಕಟೇಶಅಯ್ಯ ಿಂಗಾರ್ 

4. ನೀಲಿ ಮೂಗಿನ ನತಿ್ತ     - ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸುಜಾತ 

3. ನನನ  ನಾಯಿ      - ಪು.ತಿ.ನ. (ಓದು ಪ್ಠ್ಯ ) 

II.ಶಿಕ್ಷಣ 

1. ಯಾವುದು ವಿಮೀಚನೆಯ್ನ್ನನ  ತಂದುಕೊಡುತಿದೀ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ 

      - ಅನ್ನ. ಬಿ.ಎಸ್. ಜಯ್ಪ್ರ ಕಾಶ್ ನಾರಾಯ್ಣ 

2. ಹಾರುವ ಓತಿ     - ಕೆ.ಪ್. ಪೂಣಣಚಂದರ  ತೇಜಸಿ್ತ  

3. ಮಗನಗಿಂದು ಪ್ತರ     - ಡಾ. ಎನ್.ಎಸ್. ಲ್ಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣಭಟಟ  

4. ಮಹಿಳಾ ವಿಮೀಚನೆ ಮತಿ್ತ  ಶಿಕ್ಷಣ (ಓದು ಪ್ಠ್ಯ ) - ಡಾ. ವಿಜಯಾದಬೆ್ಬ  

III.ಕುಲ 

1. ಬಿಣಷಂಚಿ - ಕಣಣ ವಿವಾದ    - ಪಂಪ್ 

      - ಗದ್ಯಯ ನ್ನವಾದ :ಡಾ. ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು 

2. ವಚನಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕ್ಷೀತಣನೆಗಳು  

3. ಮಹಾಡೆ್ಕ ರೆಯ್ ಪ್ರ ಸಂಗ    - ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೇಡೆ್ರ್ 

4. ಬಾಳಿ್ವಯ್ ಹುಣ್ಣು      - ಚೀಮನದುಡಿ (ಓದು ಪ್ಠ್ಯ ) 

      - ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 

IV. ವಿನೀದ 

1. ದೆವಿ ಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ    - ಡಾ. ಎ.ಎನ್. ಮೂತಿಣರಾವ್ 

2. ಶಿವನ ಮೀಸುವ ಹಾಡು    - ವೈದೇಹಿ 

3. ಏಳಯ್ಯ  ಬ್ಬಳಗಾಯಿತ್ತ!     - ಅ.ರಾ. ಮತರ  

4. ಊರುಕೇರಿ     - ಡಾ. ಸ್ತದಧ ಲಿಿಂಗಯ್ಯ  (ಓದು ಪ್ಠ್ಯ ) 
 
 
 
 

 
 



 

Dept: Kannada 

Course: B.C.A                                                 Semester: 2nd                                                                                 

 Revised Syllabus applicable for the academic year 2020-21for the course of 

Bachelor of Computer Application (B.C.A) 

ರಿವಿಡಿ 
I. ಲಿಂಗ ಸಿಂವೆೇದನೆ 

1. ಚನಗಳು 
2. ಬಿಡುಗಡೆ -      ವಿೀಣಹ ಶಹಾಂತೆೀವವರ 

3. ವಿವಹಹಿತ ಹೆಣ್ುು -     ಸಿಮೊನ್ ದ ಬೆೊವಹ 

ಕನನಡಕ್ೆೆ : ಡಹ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ 

4. ನಹು ಸುಡುಗಿರೆೀ ಹಿೀಗೆ (ಓದು ಠ್ಯ)   - ರತಿಭಹನಾಂದಕುಮಹರ್ 

II. ತಿಂತರಜ್ಞಾನ 

1. ನಹತೆೆಯಹದ ಗಹರಮಹಪೀನು-    ಎಸ್. ದಿವಹಕರ್ 

2. ಷಾಂಸನ ಕ್ಹರಾಂತಿಯ ಮೊಲುರುಶ:   ಅಲೆಕ್ಹಸಾಂಡರ್ ಗರಹಹಾಂಬೆಲ್-  ಡಹ. ಟಿ.ಎಸ್. ಚನೆನೀಶ್ 

3. ನಹಸ್ಹೆ ಗೆರೆಗಳು-     ನೆೀಮಿಚಾಂದರ 
4. ಒಟಿಟಿ : ಅಾಂಗೆೈಯಲ್ಲ ಿಮನರಾಂಜನೆಯ ಅರಮನೆ  

         (ಓದು ಠ್ಯ)-      ಅವಿನಹಶ್ ಬಿ 

III. ಭೂಮಿ 

1. ಇಬ್ಬರು ರೆೈತರು -     ಷು.ರಾಂ. ಎಕುೆಾಂಡಿ 

2. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಶುು ಭೊಮಿ ಬೆೀಕು? -    ಲ್ಲಯೀ ಟಹಲ್ಸ್ಹುಯ್ 

         ಕನನಡಕ್ೆೆ : ಜಿ.ಎನ್. ರಾಂಗನಹಥರಹವ್ 

3. ಭೊತಹಯಿ ಮುನಿದಹಳು... -    ಡಹ. ಮುರಹರಿ ಬ್ಲಹಿಳ 

4. ರಿಷರ ಮತುೆ ವಿಕ್ಹಷ -     ಷುಾಂದರಲಹಲ್ ಬ್ಸುಗುಣ್ 

ಕನನಡಕ್ೆೆ : ಷುರೆೀಾಂದರ ಕ್ೌಲಗಿ (ಓದು ಠ್ಯ) 

IV ವಿಷಾಧ 

1. ುಟ್ು ವಿಧವೆ -      ದ.ರಹ. ಬೆೀಾಂದೆರ 
2. ಕುರಿಾಂಜಿ ಸೊ -     ಡಹ. ವಿನಯಹ 

3. ಭಗದಿಗೀತೆ ಮತುೆ ಅರಹಧ ಮತುೆ ಶ್ಕ್ಷೆ -   ಎಾಂ. ವೆಾಂಕಟ್ರಹಾಂ 

4. ಧನಿಯರ ಷತಯನಹರಹಯಣ್-   ಕ್ೆೊರಡೆಲ್ ಶ್ರೀನಿವಹಷರಹವ್ (ಓದು ಠ್ಯ) 



 

Dept: Kannada 

Course: B.C.A                                              Semester : 3rd                                                                              

 Revised Syllabus applicable for the academic year 2020-21for the course of 

Bachelor of Computer Application (BCA) 

    ರಿವಿಡಿ 

ಅ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸರಹಿತ್ಯ 

1. ಚಂೂ - ಈತನಲ್ತ ೆಸಹಸಧನನ್ : ರನನ 

2. ಚನಗಳು : ಅಕ್ಕಮ್ಮ , ನಗತಯ ಮರಿತಂದತ ದತೇರದಸಿಮ್ಯಯ,  

3.  ಸಂಗತಯ - ಕಮ್ದಹನ : ಕ್ನಕ್ದಸ 

ಆ. ಾಬಂಧಗಳು 

1. ಲಲಿತ ರಬಂಧ – ದತವಗಳನನನ ಕ್ನರಿತನ : ಎ.ಎನ್. ಮ್ೂರ್ತಿರವ್ 

2ವತೈಚರಿಕ್:ಗರಹಣಎಂಬಗನಮ್ಮ:ಡ.ಬಿ.ಎಸ್.ಶತೈಲಜ 

3. ಜೇನ ಚರಿತ್ತರ - ಭಗಯಂತ ಗಿಡ ಮ್ನದಾದ ಎಲ್ತ : ಹಸನ್ ನಯೇಮ್ ಸೂರಕತೂಟ 

ಇ. ಕಂಯಯಟರ್ ಕನನಡ 

1. ನನಡಿಲಿಪಿ ತಂತ್ರಂವ : ಜ.ವಿ. ನಿಮ್ಿಲ, ಎಎಸ್. ಕ್ಷಮ 

ಈ. ಸಂಕೇಣಿ ಲ್ತೇಖನಗಳು 

1. ಹತೂಸಗನನಡ ಅಭಯಸದ ಕ್ರಮ್ : ಡ.ಅಮ್ೃತ್ ಆರ್. ಕ್ಟಿಕತ 

2. ಭಷತ ಮ್ತನ ೆತಂತ್ರಜ್ಞನ : ಡ. ಬರಗೂರನ ರಮ್ಚಂದರಪ 

3. ಮೊಬತೈಲ್ ಪೇಬಿಯ : ಈರಪ ಎಂ. ಕ್ಂಬಳಿ 
             __________________________________________ 



 

Dept: Kannada 

Course: B.C.A                                              Semester : 4th                                                                                

 Revised Syllabus applicable for the academic year 2020-21for the course of 

Bachelor of Computer Application 

ಪರಿವಿಡಿ. 

I. ಪ್ರಾಚೀನ ಸರಹಿತ್ಯ 
     ೧ ಚಂೂ: ಎನನಬಹಸುದಂಡಮೆಸಹಲುಗಂ  : ಂ  

    ೨ . ಕೀರ್ತನೆಗಳು : ವ್ಹಾಷರಹಯ , ಶಿವುನಹಳ ವರೀಪ, ತಿಮ್ಮಪದಹಷ .  

    ೩ ಶಟ್ಪದಿ : ನಹರಯರ ಚೆಲುವ್ೆಂರ್ುಟೆ ೀ  : ಲಕ್ಷ್ಮೀವ  

II. ಚಿಂತ್ನದರರೆ  
   ೧ ರಕೃತಿಯಂದ ಕಲಿಯಬೆೀಕಹದ ಪಹಠಗಳು  : ಎಂ. ವ್ೆೈ. ರಹಮ್ದುಗತ  

  ೨. ತ್ಹಾಗಭ ಮಿಯಂದ ಭೆ ೀಗಭ ಮಿಯೆಡೆಗೆ  : ಸಹಾಮಿ ುರುಷೆ ೀರ್ತಮಹನಂದ 

  ೩ ಭರಶಟ ಾಸೆಥಯಲಿ ಿಮ್ರೀಚಿಕೆಯಹಗುತಿತರು ನಹಾಯ : ಕೆ. ಕೃಶಣಮ್ ತಿತ  

III.  ಕಿಂಪೂಟರ್ ಕನನಡ   
 ೧ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಸನಕೆೆ ಆಧುನಿಕ ರ್ಂರ್ರಜ್ಞಹನದ ಷಲರ್ುತಗಳು : ಟಿ .ಜಿ. ಶಿರೀನಿಧಿ .  

1V.  ಸಿಂಕೀರ್ಣ ಲೆೀಖನಗಳು  
 ೧ ರವ್ಹಷ  : ಲಂಡನ್ ಜಹರ್ಕ : ಷರಜು ಕಹಟ್ೆರ್  

೨. ಸಷು ುಣ್ಾಕೆ ೀಟಿ ಮ್ರ್ುತ ಸುಲಿ ಅಭುತರ್  : ು.ತಿ.ನ  

೩  ಶಹಸ್ತ್ರೀಯ ಕನನಡ  : ಅಧಾಯನ ಸಹಧಾತ್ೆಗಳು : ಡಹ. ನಹ. ಗೀತ್ಹಚಹಯತ 

______________________________________________________________________________ 


