
 
Dept: Kannada 

Course: B.A (Jour.,Eco., Opt.Eng)                           Semester: 1st  
 

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

Bachelor of Arts 

ಪರಿವಿಡಿ 
I ಒಲುಮೆ:  

1. ವೆಂಕಟಶಾಮಿಯ ಪರ ಣಯ   -  ಮಾಸಿ್ತ  ವೆಂಕಟೇಶಅಯಯ ೆಂಗಾರ್ 

2. ಪ್ರ ೀತಿಒೆಂದುಕಲೆಯೆ?     -  ಮೂಲ: ಎರಿಕ್ ಫ್ರ ೆಂ 

       -  ಅನು: ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ 

        ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೆಂದ್ರ ರಾವ್ 

3. ನಿನ್ನೊ ಲುಮೆ     -  ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸ್ತೆಂಹಸ್ವಾ ಮಿ  

4. ಆತ್ಮ  ಸಂಗಾತ್ಕೆೆ  ನಿೀನುೆಂಟು! (ಓದು ಪಠ್ಯ )  -  ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಆಲೂರು 

II ಪರಿಸರ:  

1. ಸ್ವಲದ್ ಮಗು     -  ಕುವೆಂಪು  

2. ಹಾವಾಡಿಗರ ಹುಡುಗ    -  ಸು.ರಂ. ಎಕೆುೆಂಡಿ 

3. ಪಣಂಬೂರು ಬಂದ್ರು    -  ಡಾ. ಎಚ್. ನಾಗವಣಿ 

4. ಕೆನಾೊ ಯಿ (ಓದು ಪಠ್ಯ )     - ಕೃಪಾಕರ-ಸೇನಾನಿ  

III ದೇವರು:  

1. ದೇವರು: ಮಹತ್ಾ ಗಳು, ಮೌಲಯ ಗಳು   -  ಎ.ಎನ್. ಮೂತಿಿರಾವ್ 

2. ದೇವರು: 1. ಗಂಟೆ (ಜೆನ್ಕತೆ)   - ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬ ಣಣ  

  2. ಅನ್ಾ ೀಷಣೆ   -  ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರ ಪಪ   

  3. ವಚನ    -  ಅಲಲ ಮ 

  4. ತಿರ ಪದಿ    -  ಜನಪದ್ 

3. ದೇವರುಗಳರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ     -  ಬೊಳುವಾರು 

ಮಹಮದ್ಕುೆಂಞ 

4. ದೈವಇದ್ದ ಲ್ಲಲ ದೇವರುಇರತಾನ (ಓದು ಪಠ್ಯ )  -   ಜನಪದ್ 

IV ಅಂತರಂಗ:  

1. ಸ್ವವಿತಿರ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ: ಸತ್ಾ ಯುತ್ಜಿೀವಸೆಲೆ -   ಮೂಲ: ಸ್ತೆಂಥಿಯಾ 

ಸ್ತಟ ೀಫನ್ 

       ಅನು: ಶಿರ ೀಪಾದ್ ಭಟ್ 

2. ಗಾೆಂಧಿವಾದಿ ದೊರೆಸ್ವಾ ಮಿ: ದ್ಣಿವರಿಯದ್ ಸಕ್ರರ ಯರಾಜಕಾರಣ 

      -  ಡಾ. ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್  

3. ಮಾಗಡಮಮ  ಉಘೇ ಉಘೇ   -  ಲಲ್ಲತಾ ಸ್ತದ್ಧ ಬ್ಸವಯಯ  

4. ರವಿೀೆಂದ್ರ  ಭಾರತಿ ಸಂಗರ ಹ (ಓದು ಪಠ್ಯ )   - ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ 

 



 

Dept: Kannada 

Course: B.A. (Jour., Eco., Opt. Eng)                         Semester: 2nd                                                                                 

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

Bachelor of Arts (B.A) 

ರಿವಿಡಿ 
I. ದ ಾಂಪತ್ಯ 

1. ಮನದನ್ನನ-         ಅಂಬಿಕತನಯದತತ 
2. ಹನಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನ್ನಯೊಳಗಿದದರನ  ಡ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ 

          3. ಮದುವನ ಆಟ        ಡ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನುಮ 
4. ತಿೃತ ನೀಲತಿ ಲಣಿ (ಓದು ಠ್ಯ)  ಜನದ 

II. ಬೆೇಟೆ: 
1. ಈವವರಜುುನ ಯುದಧ     ಂ 

ಗದ್ಯನುವದ: ಡ.ಎಲ್. ಬ್ಸರಜು 
2. ಜಲಹಳ್ಳಿಯ ಕುಕು     ಮೂಲ: ಕನನ್ನತ್ ಅಂಡಸುನ್ 

        ಭವನುವದ: ಕನ.ಪಿ. ೂರ್ುಚಂದರ ತನೀಜಸ್ವವ 
3. ಮುಖಮುಖಿ      ಕನ.ವಿ. ತಿರುಮಲನೀಶ್ 
4. ಸ್ವದಧನ ಬ್ಯಟನ ುರರ್ (ಓದು ಠ್ಯ) ಕಲುುಳ್ಳ  ವಿಠ್ಲ್ ಹನಗಗಡನ 

III. ಧರ್ಮ: 
1. ಧಮುಕನೂಂಡದ ಕತನ     ಅವವತಥ 
2. ಬ್ುದ್ಧನುಶಸನ    ಡ. ಮೂಡನಕೂಡು ಚಿನನಸ್ವಮಿ 
3. ಸಮಗರ ಭೀಮವ     ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರಕಶ್ 
4. ಧಮು ಮತುತ ರಜಕರರ್ (ಓದು ಠ್ಯ)   ರಮಮನ್ನೂೀಹರ ಲನೂೀಹಿಯ 

ಅನು: ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಯರ್ ಅರನೂೀರ 
IV. ಬಹಿರಾಂಗ 

1. ಸನನತಿಯಂದ ಬ್ನೂೀಧಗಯೆಗನ    ಡ. ರಹಮತ್ ತರಿೀಕನರನ 
2. ಕಪಿ ವಿತ್ ಮಿಲ್ು ಪಿಲೀಸ್     ಜಿ.ಎನ್. ಮೀಹನ್ 
3. ಂಜರದ ಕ್ಷ್ ಮೂಲ:     ಮಯ ಏಂಜನಲನೂ 

ಅನು: ಎಂ.ಆರ್. ಕಮಲ 
4. ನನಗನೂಂದು ಕನಸ್ವದ್ನ (ಓದು ಠ್ಯ)    ಮರ್ಟುನ್ ಲೂಥರ್ ಕಂಗ್ ಜೂ. 

ಅನು: ಕನ. ುಟಟಸ್ವಮಿ 



 

Dept: Kannada 

Course: B.A (Jour.,Eco., Opt.Eng)                           Semester: 3rd  

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

Bachelor of Arts 

               ರಿವಿಡಿ 

ಅ. ಹಳಗನ್ನಡ ಕವ್ಯ. 
1. ರಾಜಚಕ್ರಂ ುದಿದಳ್ಾಾಡಿತತು - ಂ 

2. ವಚನಗಳು : ದ ೇವರದಾಸಿಮಯಯ, ಅಲ್ಲಮರಭತ, ಬಸವಣಣ, ಅಕ್ಾಮಹಾದ ೇವಿ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ 
3.  ತಪ್ಾಾವುದ ನತತ ತ್ತುದನತ ಮಸುಕ್ವ : ಕ್ತಮಾರವ್ಾಯಸ 

4. ಮನತಜನ  ಮರತಳ್ ಂದತ ನ ನ ದ  : ರತಾಾಕ್ರವರ್ಣಿ 

ಆ. ಜೀವ್ನ್  ಚರಿತ್ರೆ ಆಯ್ದಭಗ 

1. ಠಾಕ್ೂರರ ಮನ ತನ - ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ್ 

2. ನಿರಂತರ ಸಮರ – ಎಚ್. ಜ . ಲ್ಕ್ಾಾ ಗೌಡ 

3. ಡಾ. ವಿಶ ವೇಶ್ವರಯಯ : ವಯಕ್ತು ಮತತು ಐತ್ತಹ್ಯ – ಎ.ಎನ್. ಮೂತ್ತಿರಾವ್ 

4. ಢಂ......ಢಮಾರ್ - ಬಿ.ಎಸ್. ಕ ೇಶ್ವರಾವ್ 

ಇ. ಪ್ೆವಸ ಸಹಿತ್ಯ ಆಯ್ದಭಗ 

1. ಆಲ್ಬರ್ಟಿ  ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ – ಗ ೂರೂರತ ರಾಮಸ್ಾವಮಿ ಅಯಯಂಗಾರ್ 

2. ಗಂಗ ಯಲ್ಲಲ ದಿೇಮಾಲ  – ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರತದರಾ 
3. ಕ್ಡಲ್ಬಂಧನದಲ್ಲಲ ಮಾತ್ತನ ಬ ಲ  – ರಹ್ಮತ್ ತರಿೇಕ ರ  
ಈ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಲರೀಖನ್ಗಳು     
1. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತ ಯ ಅರತಣ ೂೇದಯ - ಸ್ಾವಮಿ ಧಮಿ ತ್ತೇಥಿ, ಕ್ನಾಡಕ ಾ : ಕ . ಎಸ್. ಭಾಗವ್ಾನ್ 

2. ಅಶ  ೇಕ್ - ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ಾವಮಿ 

3. ಚಿಲ್ಲಪಿಲ್ಲ ಗಾನದ ಬ ಲ ಯೇನತ? - ನಾಗ ೇಶ್ ಹ ಗಡ  
 

                  __________________________________________ 



 

Dept: Kannada 

Course: B.A (Jour., Eco., Opt.Eng)                                       Semester: 4th                                                                                

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

Bachelor of Arts 

 ಪರಿವಿಡಿ.    

I.ಕಾವ್ಯ 
೧. ಶಿಭೂತಿಯ ಕಥೆ   : ದುರ್ಗಸಿಂಸ  

೨. ಪೊಡವಿರ್ದಿತಿಯಹಗಿ ಬಹಳು : ಸರಿಸರ  

೩ ಕೀರ್ಗನೆರ್ಳು : ಶಿರೀಪಹದರಹಜ , ುರಿಂದರದಹಷ, ಕನಕದಹಷ, ಜರ್ನಹಾಥದಹಷ . 

೪. ಚಹಮುಿಂಡಿಯೆನಿಸಕೊಿಂಡಳಹದೆೀವಿ : ಚಿದಹನಿಂದಹಧೂರ್.  

II.  ವ್ಯಕಿ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟ- ಚಿಂತನಧಾರೆ  
 ೧. ಒಿಂದು ಯಕ್ಷ ರವೆಾ : ವಿಂ.ಬಹ. ಜೊೀಶಿ  

೨. ಜೀನ ನಿೀತಿ: ಡಹ. ಶಿರಹಮ ಕಹರಿಂರ್  

 ೩. ಮೆಕಹಲೆಯ ಮಕಕಳು  ಡಹ. ಡಿ. ಆರ್ . ನಹರ್ರಹಜ 

೪. ಷಹಗಧಿಕಹರ ಮರ್ುು ಷಿಂೆೀದನಹಶಿೀಲತೆ : ಬರರ್ೂರು ರಹಮಚಿಂದರಪ  

III. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ  [ಾಾದೆೇಶಿಕತೆ- ಜನಾಿಂಗ ಇತಾಯದಿ]  

೧. ಸರೀಗ  : ಎ. ಆರ್ ಕೃಶಣವಹಸರ 
೨. ಕನಹಗಟಕ ನೆನೆಾಮರ್ುು ಇಿಂದು: ಪಹಟೀಲ ುಟಟಪ  
೩ ನೌರು ದಿವೀದ ದುರಿಂರ್ ೂರ್ಗಚಿಂದರ ತೆೀಜಸವ 

1V.  ಸಿಂಕ್ತೇರ್ಣ  

೧ ಮಹನವಿೀಯತೆ ಅಿಂತಹರಲಲ – ಅದರ ಬಗ್ೆ ೆ: ದೆೀನೂರು ಮಹಹದೆೀ  

೨  ಲಿಂರ್ತಹರರ್ಮಯದ ಷವರೂ : ಡಹ.  ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿರೀಮತಿ.  

೩ ನರ್ರದಲಲ ನಹರ್ರಿಕ : ಚಹರ್ುಕಯ . 
_____________________________________________________________________________________________     

  


