
 
Dept: Kannada 

Course: B.Sc. (PJC., MSE., IDD)                             Semester: 1st                                                                                

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

Bachelor of Science 

ರಿವಿಡಿ 

 
ಭಾಗ 1 - ಪ್ಾಾಯ 

1. ಕಹಯ - ಚಿತ್ರಕೆತ್ತಿದಕದನ    - ರತ್ತಭಹ ನಂದಕುಮಹರ್ 

2. ಕನನಡ ಮೇಘದೂತ್    - ಡಹ. ದ. ರಹ. ಬೆೇಂದ್ೆರ 
3. ಕಥೆ - ದ್ಹಸ     - ಪಿ. ಲಂಕೆೇಶ್ 

4. ಓದು ಠ್ಯ ರಫಂಧ : ಸರೆಯ ಫಂತ್ು ಸರೆಯ  - ಡಹ. ಮಹಹಫಲೆೇವವರರಹವ್ 

ಭಾಗ 2 - ಕಾಲ 

1. ಕಹಯ - ಮಳೆಗಹಲ     - ು.ತ್ತ. ನರಸಂಹಹಚಹರ್ 

2. ಯಣ     - ಯವಂತ್ಚಿತ್ಹಿಲ 

3. ಕಹಲ       - ಜಯರಕಹಶ್ ಮಹವಿನಕುಳಿ 

4. ಓದು ಠ್ಯ - ಯವಸಿನ ಮೂರು ದ್ಹವರಗಳು  ಮೂಲ: ಸಟೇಪನ್ ಹಹಕಿನ್ಿ 
       ಅನುಹದ: ಬಿ.ಎಸ್. ಮಯೂರ 

ಭಾಗ 3 - ಪ್ಾವಾಸ 

1. ಕಹಯ - ಕಹಶ್ಮೀರದಲ್ಲ ಿಕಹಗಹಾಲ    - ಸದಧಯಯ ುರಹಣಿಕ 

2. ರಫಂಧ - ಬೆಡಗಿನಜೆೈುರ   - ಡಹ. ಕೆ. ಶ್ಮರಹಮಕಹರಂತ್ 

3. ಲೆೇಖನ - ಮಹಹನಗರ ಮಹಸೊಕೇ   - ಡಹ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ಮರುದರ 
4. ಓದು ಠ್ಯ - ಆಸೆರೇಲ್ಲಯಹ    - ಡಹ. ಲತ್ಹಗುತ್ತ ಿ

ಭಾಗ 4 - ಪ್ಾಯೋಗಶೋಲತೆ 
1. ಕಹಯ - ಏನಹದರೂ ಮಹಡುತ್ತರುತ್ಮಮ  - ಡಹ. ಎಂ.ಗೊೇಪಹಲಕೃಶಣಅಡಿಗ 

2. ಕಥೆ - ಅಕಕ ಅನು ಸಕಿಕದನೆೇ?    - ಸಹವಮಿ ಪೊನಹನಚಿ 

3. ಲೆೇಖನ - ಷಸಜಕೃಷಿಯ ನಹಲುಕ ತ್ತ್ವಗಳು  - ಮೂಲ: ಮಷನೊಫು ುಕುವೊಕಹ 

         ಕನನಡಕೆಕ: ಷಂತ್ೊೇಶ ಕೌಲಗಿ  

4. ಓದು ಠ್ಯ- ಗಹಂಧಿಯರ ಫರಸಮಚಯಾಪಹಲನ  ೆಮತ್ುಿ ಷರಳ ಜಿೇನ 

 
 



 

Dept: Kannada 

Course: B.Sc. (PJC., MSE., IDD)                            Semester: 2nd                                                                                 

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

Bachelor of Science (B.Sc.) 

 
ಪರಿವಿಡಿ 

ಭಾಗ 1 - ಕನಸು 

1. ಕಾವ್ಯ  - ಕಲಿ್ಕ -      ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ಪುಟ್ಟ ಪಪ   

2. ಸಣ್ಣ  ಕಥೆ ಸುಳ್ಳು  ಸವ ಪನ -     ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ   

3. ಪರ ಬಂಧ - ಕನಸುಗಳ ಶಕ್ಯಯ  -    ಡಾ. ಎ. ಪಿ. ಜೆ. ಅಬ್ದು ಲ ಕಲಾಂ 

- ಕನನ ಡಕಿೆ  ಅನುವಾದ :      ಜಿ. ಎಮ್. ಮ್ಧಯ ಸಥ   

4. ಓದು ಪಠ್ಯ  : ಕನಸು ಮ್ತ್ತು  ಹಗಲುಗನಸು-   ವಿಶವ ಕೊೋಶ : ಮೈಸೂರು ವಿ ವಿ  

ಭಾಗ 2 - ಯುದ್ಧ  

1. ಭರತ-ಬಾಹುಬಲ್ಕ ಯುದಧ  ಪರ ಸಂಗ -   ಗದ್ಯಯ ನುವಾದ- ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಾಂಹಶಾಸು ಿ  

2. ಕಥೆ - ನಿಜಾಮ್ರ ದಬಾಾರ, ರಜಾಕಾರರ ಕಾರಬಾರ- ಜಂಬಣ್ಣ  ಅಮ್ರಚಾಂತ 

3. ಪರ ಬಂಧ ಅಣುಚಳಿಗಾಲ : ಅಡಗಲು ಸಥ ಳವೆಲಿ್ಕ -   ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ  

4. ಓದು ಪಠ್ಯ  - ಬಲಚ್ಯಯ ತರ ಪುಣ್ಯ ಪರ ಭಾವೋದಯ (ಪಂಪ ಪುರಾಣ್) 

- ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ 

ಭಾಗ 3 - ಮಾನವೀಯತೆ 

1. ಕಾವ್ಯ  - ಒಡಕು -     ಗಂಗಾಧರ ಚತ್ತು ಲ 

2. ಕಥೆ - ಧಮ್ಾ -     ಬೆಸಗರಹಳಿು  ರಾಮ್ಣ್ಣ  

3. ಲೇಖನ - ಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟಟ  ಮ್ತ್ತು  ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ - ಬಿ. ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡಿರ್ ಅನುವಾದ : 

ಸದಧ ಲ್ಕಾಂಗಯಯ   

4. ಓದು ಪಠ್ಯ  - ಸೈಕಲ್ ರಿಕಾಾ ದವ್ನ ಮ್ಗ ಐಎಎಸ್ ಮಾಡಿದ - ಎ. ಆರ್. ಮ್ಣಿಕಾಾಂತ್  

ಭಾಗ 4 - ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೀಧನೆ 

1. ಕಾವ್ಯ  - ಇಪಪ ತು ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊಲಂಬಸ್-   ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮ್ದ್ 

2. ಪರ ಬಂಧ - ಕಳಚ್ಯವುದು ಹೇಗೆ? -    ಪರ ಸನನ  

3. ಲೇಖನ - ಜ್ಯ ೋತಿಷ್ಯ  ಅರ್ಾಪೂಣ್ಾವೋ ಅರ್ಾರಹಿತವೋ?  - ಡಾ. ಎಚ್. ನರಸಾಂಹಯಯ  

(ತೆರೆದಮ್ನ)  

4. ಓದು ಪಠ್ಯ  - ಶತಮಾನದ ಮ್ಹಿಳಾ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳ್ಳ-   ನೇಮಿಚಂದರ  



 

Dept: Kannada 

Course: B.Sc. (PJC., MSE., IDD)                               Semester: 3rd                                                                                

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

Bachelor of Science 

ಪರಿವಿಡಿ 
 

I. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ .  

 1. ಖಾಂಡವದಹನ :     ಪಂಪ 

 2. ವಚನಗಳು :      ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಸಿದಧ ರಾಮ  

 3. ಕಿರುವೆರಳ ಸೆಟೆ :     ರತ್ನಾ ಕ್ರವರ್ಣಿ  

II. ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ  

  1. ದೃಷಿ್ಟ ಲಾಭ  :      ಪ್ರೊ . ಎಾಂ .ವಿ. ಸಿೀತ್ನರಾಮಯ್ಯ  

  2. ಮುಯ್ಯಯ :      ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ 

  3. ಮುಕ್ಕ ಣ್ಣ ನ ಮುಕಿಿ :     ಕೀ ಚನಾ ಬಸಪಪ  

III. ಭಾಷಾಕೌಶಲ 

  1. ನಮಮ  ಭಾಷೆ :      ಪ್ರೊ . ಎಾಂ ಮರಿಯ್ಪಪ ಭಟಿ್  

 2. ಭಾಷೆಯ್ ಮಾಂತ್ರೊ ಕ್ತೆ :     ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯ್ಣ್ 

 3. ಭಾಷೆಯೂ ಲೀಕ್ ಸಾಂದಯ್ಿವೂ :   ಕೆ.ವಿ. ತ್ರರುಮಲೇಶ  

IV. ಸಂಕೀರ್ಣ  

1. ಯುವ ಜನಾಾಂಗ ಮತಿ್ತ  ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಮರಸಯ  : ಎಚ್. ಎಸ್. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯ್ಣ್ 

2. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತಿ್ತ  ಧಮಿ :     ಡಾ. ರಾಜಾಂದೊ  ಎಸ್. ಗಡಾದ 

3. ಹದಿಹರೆಯ್ದವರನ್ನಾ  ಕುರಿತ್ತ :    ಪಿ ಲಂಕೇಶ್                                   
       

 --------------------------------------  
 

  



 

Dept: Kannada 

Course: B.Sc. (PJC., MSE., IDD)                            Semester: 4th                                                                                

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

Bachelor of Science (B.Sc.) 

           ಪರಿವಿಡಿ. 

    I.ಹಳಗನ್ನಡ ಕವ್ಯ  
         ೧. ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲಂ : ರನನ 
        ೨. ಮಯೆಯ ತಿರಸ್ಾರ : ಚಮರಸ 

         ೩. ರಜಯಕ್ಷಣ ಕರುಣೆ : ಶ್ರಯ ಗುರುರಮವಿಠಲರು 

      II.   ಚಿಂತನಧಾರೆ  
               ೧. ಗಜಮುಖದ ಕ್ಷಯರದಹ : ನಗೆಯವ ಹೆಗಡೆ 
                  ೨. ಸಂಕೆ ಯಲೆಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲ ಿ: ಎನ್. ಗಯತಿರ 
           ೩. ಮಹಿಳ :ೆ ಒಂದು ಚಂತನೆ : ಡ. ರಮಯಳಮಧವ್ 

             III.   ಪ್ರವಸ 
                 ೧. ಪೆರುವಿನ ವಿತರ ಕಣಿೆಯಲ್ಲ ಿ: ನೆಯಮಚಂದರ 

       1V.  ಸಿಂಕೀರ್ಣ  

                        ೧. ಅಮನವಿಯಯ ಮನರು: ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸ್ರ್ ಅಹಮದ್ 

                        ೨. ಜನದ ಮತುು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಹಿತಯ : ಕಿ.ರಂ. ನಗರಜ 

                        ೩. ಚನ ಚಳುಳಿ ಮತುು ದಲ್ಲತರು : ಡ. ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಯ 
 
 
 


