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

Bachelor of Commerce (B.Com - Regular, Honours, Professional & CA) 

 
 

ಪರಿವಿಡಿ. 
I. ಬಾಲ್ಯ 

1. ಹ ೇಮವತಿ-ಕು ೆಂಪು 
2. ನಮ್ಮ ಬ ೇಸಿಗ  ಶಿಬಿರ –ಅಮ್ರ ೇಶನುಗಡ  ೇಣಿ 
3. ನನನ ಬಲ್ಯದ ಗ ಳತಿ – ಕ . ಎಸ್.ನಿಸರ್ ಅಹಮ್ದ್  
ಓದು ಪಠ್ಯ–ಚಪ್ಲಿನ್ ಬಲ್ಯ –ಕುೆಂ. ವೇರಭದರಪಪ  

II. ಸ ೌಂದರ್ಯ 
1. ಹುತ್ತರಿ ಹಡು-ಪೆಂಜ ಮ್ೆಂಗ ೇಶರಯರು 
2. ಶಕುೆಂತ್ಳ–ದುಷಯೆಂತ್ರಭ ೇಟಿ.ರೆಂಜಳರಮ್ದ ೇವವ ಣ ೈ 
3. ಆಲ್ತಿಗಿರಿ ಯತ್ ರ-ಜಿ.ಶೆಂ ಪರಮ್ಶಿವಯಯ 
     ಓದು ಪಠ್ಯ –ಮ್ಹವ ವೇತ್ ಯ ಸೆಂದಶಶನ [ಗದಯರ ಪ] 

III. ಕನಸು 
1. ಸವಪನ ಸುೆಂದರಿ : ಕ .ಎಸ್.ನರಸಿೆಂಹಸವಮಿ 
2. ತಿರುಕನ ಕನಸು-ಮ್ುಪ್ಲಪನ ಷಡಕ್ಷರಿ 
3. ನೌಕಚೆಂದರ -ಪು.ತಿ.ನರಸಿೆಂಹಚರ್ 

ಓದುಪಠ್ಯ-ನಮ್ಗ ಬ ೇಕುಒಬ್ಬಅನುಕರಣಿೇಯವಯಕ್ತತ-ಅಬ್ುುಲ್ ಕಲೆಂ 
IV. ಕಾರ್ಕ 

1. ಕೀರ್ತನೆಗಳು -ಪುರಂದರದಾಸರು ;ಕನಕದಾಸರು 
 2. ಬಾ ಇಲ್ಲ ಿಸಂಭವಿಸು –ಆನಂದ ತೀರ್ತ ಪ್ಾಾಟಿ 
 3. ಬಚ್ಚೀಸು ದು. ಸರಸವತ 

ಓದುಪಠ್ಾ-ವ್ವವ್ಸಾಯಪದಧತ–ಡಾ|ಎಚ್ ಆರ್ ಚೆೀರ್ನ. 
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 Revised Syllabus applicable for the academic year 2020-21for the courses of 

Bachelor of Commerce (B.Com - Regular, Honors, Professional & CA) 
ಪರಿವಿಡಿ 

I. ಯೌವನ 

1. ಕಹರಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯ ಮಗ್ಳು - ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ.  
2. ಬಿಸಿಲುಗ್ುದುರೆ - ದ.ರಹ. ಬೆೀಂದೆರ  
3. ಪ್ರಣಯ - ರಹ.ಯ. ಧಹರಹಡಕರ  
ಓದುಪ್ಠ್ಯ: ಚೆೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ಯುವಕ್ತಿ-ಎಸ್ೆೆ ಸಳೆಯಂಗ್ಡಿ  

II. ಸಿನಿಮಾ 

1. ನಹನ್ೂ ಸಿನಿಮಹ ಮಹಡಿದೆ - ಪಿ. ಲಂಕೆೀಶ್  
2. ಸಿನಿಮಹ ಒಂದು ಕಲೊೀದಯಮ  
-ಬರಗ್ೂರು ರಹಮಚಂದರಪ್ 
3. ಒಂದು ರಹಜಯೀಗ್ - ಜಯಂತ ಕಹಯ್ಕೆಣಿ  
ಓದುಪ್ಠ್ಯ: ಷೃಜನ್ಶ್ೀಲ ಕಲಹವಿದೆ ೆೈವಹಲಿ ಕಹಷರಳ್ಳಿ - ವಿಕಹಸ್ ನೆೀಗಿಲೊೀಣಿ 

III. ಭಕ್ತ ಿ

1.  ಜನ್ಪ್ದ ಭಕ್ತಿ  
2. ಭಹರತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಭಿನ್ನಧ್ವನಿ -ಚನ್ ಚಳಳ್ಳ - ಜಿ.ಎನ್. ಉಹಧ್ಯ 
3. ಗ್ಹರಮ ದೆೀತೆಗ್ಳು -ದಲಿತ ಕವಿ ಸಿದಧಲಿಂಗ್ಯಯ  
ಓದುಪ್ಠ್ಯ : ಬೆೀಡರ ಕನ್ನಯಯನ್ ಕಥೆ - ಜನ್ಪ್ದ  

IV. ಕಾಯ 
1. ಚನ್ಗ್ಳು - ಆಯದ ಚನ್ಕಹರರು  
2. ತತಿವಪ್ದಗ್ಳು - ಶ್ವುನಹಳ ಶರಿೀಫರು  
3. ಕಲಹಾದಳು ಅಸಲೆಯ - ಕಷೂಿರಿ ಬಹಯರಿ  
ಓದುಪ್ಠ್ಯ : ಮೂಗಿನ್ ಮಸತಿವ - ಷೂ. ಷುಬರಸಮಣಯ 



 

Dept: Kannada 
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 Revised Syllabus applicable for the academic year 2020-21for the courses of 

Bachelor of Commerce (B.Com - Regular, Honours, A&F, & CA) 

                ಪರಿವಿಡಿ  
ಅ. ಕಾವ್ಯಭಾಗ 
1. ವಚನಗಳು : ಅಲ್ಲಮಪರಭು, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಆಯದಕ್ಕಕಲ್ಕ್ಕಮಮ. 
2. “ಕೆಳೆಯೇ ಸವವರೆೊಳುತ್ತಮಂ”: ಸೆೊೇಮೇಶ್ವರ ಶ್ತ್ಕ್ 

3.  ಪೆಮವಯ ಬಿಟ್ುು ನಿಮವಲ್ಮತಿಯಗು : ಸಂಚಿ ಹೆೊನನಮಮ  

ಆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕನ್ನಡ  

1. ವರದಿಗಳು 
2. ಜಹೇರತ್ುಗಳು 
3. ಸಂಚಲ್ನ ತ್ಂದಿದೆ ಕ್ಂಪನಿ ಮಸೊದೆ: ವೆಂಕ್ಟೆೇಶ್ ಪರಸದ್ ಬಿ.ಎಸ್. 

ಇ. ಕಥೆಗಳು: 
1. ಯುಗದಿ : ವಸುದೆೇಂದ್ರ 
2. ಮನಿೇಟ್ರ್ : ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ವಚಂದ್ರ ತೆೇಜಸ್ವವ 
3. ಒಗಟ್ು : ವೆೈದೆೇಹ 

ಈ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆೀಖನ್ಗಳು 
1. ಚಿೇನದ್ ಇನೆೊನಂದ್ು ಮುಖ : ನಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ 

2. ಕ್ುವೆಂಪು ಮದ್ುವೆ ಪರಸಂಗ : ಕ್ುವೆಂಪು 
3. ಸ್ವಗರೆೇಟಿಗೆ ಕೆೊನೆ ನಮಸಕರ : ಗೆೊೇಪಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ 
   _________________________________________________ 
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ಪರಿವಿಡಿ. 

I.  ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ .  

೧. ಊರುಗಳ ನುಡಿೆನ್ :  ರನನ 
೨. ುಷಪರಗಳ  ೆ :   ಹರಿಹರ  

೩. ಕೀರ್ತನೆಗಳು  : ುರಂದರದಸರು ,ಕನಕದಸರು . 

II. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕನ್ನಡ  

೧. ಸಂಕ್ೆೀ ಲೆೀಖನ  

೨ . ಕಂನಿ ಕರ್ತದರ್ಶತ : ಎಚ್ೆೆಸ್ೆೆ 
೩. ಕನನಡದಲ್ಲ ಿಕಂಯೂಟರ್  ಬಳಕೆ. ಡ. ವೀರೆೀಶ ಬಡಿಗೆರಿ  

III. ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ  ಲೆೇಖನ್ಗಳು 
೧. ಕನನಡಭಿಮನದ ತತ್ವಿಕತೆ :ಬರಗೂರು ರಮಚಂದರಪ 
೨. ಎಲಿ ಮಗಳ  ಮದುೆಗಗಿ : ನೆೀಮಿಚಂದರ 
೩. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು : ಎಂ. ಡಿ. ಧನೂನರ್.  

1V. ಸಿಂಕೇರ್ಣ ಲೆೇಖನ್ಗಳು  
೧. ವಶಿವಂತ್ವಯತೆರ : ಡ. ರ್ಶವಮೂತ್ವತ ರ್ಶಚ್ರ್ತ ರ್ಶರೀಗಳು, ಸಿರಿಗೆರೆ.  
೨. ಹಬಬಮರ್ುು ರಥೊೀರ್ಸವ : ಗೊರೂರು ರಮಸ್ಿಮಿ ಅರ್ೂಂಗರ್.  

೩. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕೆ : ಡ ಜಿ. ಶಂ. ರಮರ್ಶವರ್ೂ 
___________________________________________________________________ 


