
ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2016-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

1. ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ  ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು  

2. ಕಿರು ನಾಟಕ 

 ಯಾವ್ ಕೆಲಸ್ವೂ ಮೇಲಲಲ ; ಯಾವ್ ಕೆಲಸ್ವೂ ಕಿೇಳಲಲ  ಎನ್ನನ ವ್ ಕಯಕ ತತವ ದ ಬಗೆಗೆ 

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

3.  ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು. 

 

4. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ , ಮಾಧಯ ಮಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ನ ವ್ಯಯ ವ್ಹಾರಿಕ 

ತಂತರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2016-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ, ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತ್ತು ನ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಸುು ತ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಿೇರ್ಿತೆಯನ್ನನ  

ಅಲಿಲ ಯುವ್ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 2.  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ 

 ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಲ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ 

ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3.  ಚಿಂತನ್ದಾರ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ವೈಚಾರಿಕವ್ಯಗಿ ಆಲೇಚಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4.  ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು  

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು, 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2016-17  ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ : ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ  ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು  

2. ಕಿರು ನಾಟಕ 

  ಪ್ರ ೇತ್ತಗೆ ದ್ವ ೇಷವ್ನ್ನನ  ಗೆಲ್ಲಲ ವ್ ಶಕಿು ಯಿದ್ ಎಾಂಬ ಬುದಧ ತತವ ದ ಬಗೆಗೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

3. ಕಥೆಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯಾಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಾಂತನೆ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

4.  ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು 

 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2016-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ . ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ   ಕವ್ಯ ದ  ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 2.  ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಮೌಡಯ , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮಹಿಳೇದಯ ಮಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, 

ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು, 

3.  ಪರ ವಾಸ ಕಥನ್ 

 ಪವ್ಯಸ್ ಕಥನಗಳ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.  

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸ್ರು : ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2016-2017  ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ  ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು  

2. ಕಿರು ನಾಟಕ 

 ಹಠ್ ಮತ್ತು  ದ್ವ ೇಷದಿಾಂದ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವ್ ಯುದಧ ದಿಾಂದ ಬದುಕು 

ಸ್ವ್ಿನಾಶವ್ಯಗುತು ದ್ಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನಗಾಣಿಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದಲಿಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧಯ ತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡದಲಿಲ   

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಚಿಾಂತನೆಗಳೂ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2016-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

 ಪ್ರರ ಚಿೇನ ಸಾಹಿತಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಚಿಾಂತನಧ್ಯರೆ ಲೇಖನಗಳು 

 ಪಕೃತ್ತ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳು, ಸ್ಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕಿನ ಸೂಕಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞನದಲಿಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ವ್ಯಸ್ ಸಾಹಿತಯ , ಶಾಸ್ಥು ರೇಯ 

ಕನನ ಡದ ಮಹತವ , ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು, 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2016-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ 

 ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ  ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು  

 ಕಿರು ಕದಂಬರಿ 

 ಸಂಕಿೇರ್ಿವ್ಯದ ಬದುಕನ್ನನ  ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳಲ ಲ್ಲ ಬೇಕದ ಆಲೇಚನಾಕರ ಮವ್ನ್ನನ  

ಚಿಾಂತನಾಶಕಿು ಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

 ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಬಾಲ ಕಮಿಿಕರ 

ಸ್ಮಸೆಯ ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು 

 ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ತಂತ್ರ ಾಂಶ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತು  ಕೌಶಲದ  ಬಗೆಗೆ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2016-2017  ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ  

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಮನ್ನಷಯ ರೊಳಗಿನ ಆಾಂತರಿಕ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಕಮ, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಅಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, 

 2. ನಾಟಕ 

 ಅಧಿಕರಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ ಆಲೇಚನಾಕರ ಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾಜದ 

ಮನೇಲೇಕದ ಮೇಲೆ ಬರುವ್ ಪರ ಭಾವ್ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸ್ಬವುದು. 

3. ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಯುಗದ ಕನನ ಡ ಜಗತ್ತು  ಹಾಗೂ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ನಿವ್ಿಹಣಾ ಕನನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜ್ಞಹಿೇರಾತ್ತಗಳ ಜಗತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಜಗತ್ತು ನ ಸಂವ್ಹನಗಳ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 



 

 

 

SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 

Yelahanka New Town, Bengaluru – 560064 
Permanently Affiliated to Bangalore University, Recognized by Government 

of Karnataka 
& Recognized under Section 2( f ) & 12( B ) of the UGC Act, 1956, 

 Accredited ‘A’ Grade by NAAC 
 

ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

2. ನಾಟಕ 

 ಸಾವ ಥಿವಿರದ ಜಿೇವ್ನ ನಡೆಸ್ಲ್ಲ ಉತೆು ೇಜಿಸುವುದು. 

3. ಪರ ಬಂಧ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯದ  ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ವ್ಯಣಿಜಯ  ಹಾಗೂ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಆಲೇಚನಾ ಕರ ಮ ಹಾಗೂ ಚಿಾಂತನಾ ಶಕಿು ಯನ್ನನ  

ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ, ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತ್ತು ನ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಸುು ತ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಿೇರ್ಿತೆಯನ್ನನ  

ಅಲಿಲ ಯುವ್ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು.. 

 2.  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ 

 ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಲ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ 

ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3.  ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ವೈಚಾರಿಕವ್ಯಗಿ ಆಲೇಚಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4.  ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು  

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 



 

 

 

SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 

Yelahanka New Town, Bengaluru – 560064 
Permanently Affiliated to Bangalore University, Recognized by Government 

of Karnataka 
& Recognized under Section 2( f ) & 12( B ) of the UGC Act, 1956, 

 Accredited ‘A’ Grade by NAAC 
 

ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ : ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಞತ್ತ-ವ್ಗಿ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.    

2. ನಾಟಕ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಪರ ಬಂಧ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಕೌಟಾಂಬಿಕ ಹಾಗೂ  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾ ನ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ಸಾಧನೆಗೈಯಲ್ಲ ಸ್ಮಯ ಪರ ಜ್ಞಾ  ಮುಖಯ  ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನದಟಟ  ಮಾಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ . ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ   ಕವ್ಯ ದ  ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 2.  ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಮೌಡಯ , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮಹಿಳೇದಯ ಮಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, 

ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು, 

3.. ಪರ ವಾಸ ಕಥನ್ 

 ಪವ್ಯಸ್ ಕಥನಗಳ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.  

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು. 

 



SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 

Yelahanka New Town, Bengaluru – 560064 
Permanently Affiliated to Bangalore University, Recognized by Government 

of Karnataka 
& Recognized under Section 2( f ) & 12( B ) of the UGC Act, 1956, 

 Accredited ‘A’ Grade by NAAC 
 

ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2017-2018  ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

 ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಞತ್ತ-ವ್ಗಿ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು 

 ನಾಟಕ 

 ಮಾನವಿೇಯತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದ  ಶಿಕ್ಷ್ರ್ದ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚಿಾಂತನಾ 

ಸಾಮಥಯ ಿ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

 ಪರ ಬಂಧ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಪರ ಜ್ಞಾ  ರೂಢಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೇಧಮಿ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಪರ ಕೃತ್ತಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಳಜಿ, ಅಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳು, ಸ್ಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞನದಲಿಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ವ್ಯಸ್ ಸಾಹಿತಯ  ಹಾಗೂ 

ಶಾಸ್ಥು ರೇಯ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು, 

 

 



SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 

Yelahanka New Town, Bengaluru – 560064 
Permanently Affiliated to Bangalore University, Recognized by Government 

of Karnataka 
& Recognized under Section 2( f ) & 12( B ) of the UGC Act, 1956, 

 Accredited ‘A’ Grade by NAAC 
 

ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ 

1.  ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಮಾತ್ತನ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ತ್ತಳುವ್ಳಿಕೆ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

2. ನಾಟಕ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 ಪರ ಬಂಧ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಪರ ಜ್ಞಾ  ರೂಢಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ವ್ಯ ವ್ಹಾರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೇಧಮಿ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸ್ರು : ಸುವ್ರ್ಿ ಸಂಪದ: 

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ  

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಮನ್ನಷಯ ರೊಳಗಿನ ಆಾಂತರಿಕ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಕಮ, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಅಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, 

 2. ನಾಟಕ 

 ಅಧಿಕರಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ ಆಲೇಚನಾಕರ ಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾಜದ 

ಮನೇಲೇಕದ ಮೇಲೆ ಬಿೇರುವ್ ಪರ ಭಾವ್ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಕನನ ಡ 

ಜಗತ್ತು  ಹಾಗೂ ಪರ ಸುು ತ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ನಿವ್ಿಹಣಾ ಕನನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜ್ಞಹಿೇರಾತ್ತಗಳ ಜಗತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಜಗತ್ತು ನ ಸಂವ್ಹನಗಳ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 



SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 

Yelahanka New Town, Bengaluru – 560064 
Permanently Affiliated to Bengaluru Central University, Recognized by 

Government of Karnataka 
& Recognized under Section 2 ( f ) & 12 ( B ) of the UGC Act, 1956, 

Accredited ‘A’ Grade by NAAC 
 

ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2018-2019  ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

1. ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

2. ನಾಟಕ 

 ಸಾವ ಥಿವಿರದ ಜಿೇವ್ನ ನಡೆಸ್ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಪರ ಬಂಧ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ ವೈವಿಧಯ  

 ವ್ಯಣಿಜಯ  ಹಾಗೂ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಆಲೇಚನಾ ಕರ ಮ ಹಾಗೂ ಚಿಾಂತನಾ ಶಕಿು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2018 -2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ, ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತ್ತು ನ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಸುು ತ ಬದುಕಿನ 

ಸಂಕಿೇರ್ಿತೆಯನ್ನನ  ಅಲಿಲಯುವ್ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 2.  ವ್ಯಣಿಜಯ  ಕನನ ಡ 

 ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಲ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ 

ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3.  ಚಿಾಂತನಧ್ಯರ ಲೇಖನಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ವೈಚಾರಿಕವ್ಯಗಿ ಆಲೇಚಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4.  ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು  

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು, 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ : ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

5. ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಞತ್ತ-ವ್ಗಿ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.    

6. ನಾಟಕ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

7. ಪರ ಬಂಧ ಸಾಹಿತಯ  

 ಕೌಟಾಂಬಿಕ ಹಾಗೂ  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾ ನ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

8. ಲೇಖನ ವೈವಿಧಯ  

 ಸಾಧನೆಗೈಯಲ್ಲ ಸ್ಮಯ ಪರ ಜ್ಞಾ  ಮುಖಯ  ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನದಟಟ  ಮಾಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸ್ರು : ಸುವ್ರ್ಿ ಸಂಪದ 

2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ . ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ   ಕವ್ಯ ದ  ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 2.  ಚಿಾಂತನಧ್ಯರೆ ಲೇಖನಗಳು 

 ಮೌಡಯ , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮಹಿಳೇದಯ ಮಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, 

ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು, 

3.. ಪರ ವ್ಯಸ್ ಕಥನ 

 ಪವ್ಯಸ್ ಕಥನಗಳ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.  

4. ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2018-2019  ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

 ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಞತ್ತ-ವ್ಗಿ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು 

 ನಾಟಕ 

 ಮಾನವಿೇಯತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದ  ಶಿಕ್ಷ್ರ್ದ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚಿಾಂತನಾ 

ಸಾಮಥಯ ಿ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

 ಪರ ಬಂಧ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಪರ ಜ್ಞಾ  ರೂಢಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೇಧಮಿ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2018-2019  ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಪರ ಕೃತ್ತಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಳಜಿ, ಅಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳು, ಸ್ಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞನದಲಿಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ವ್ಯಸ್ ಸಾಹಿತಯ  ಹಾಗೂ 

ಶಾಸ್ಥು ರೇಯ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು, 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2018-2019  ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ 

1.  ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಮಾತ್ತನ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ತ್ತಳುವ್ಳಿಕೆ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

2. ನಾಟಕ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಪರ ಬಂಧ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಪರ ಜ್ಞಾ  ರೂಢಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ವ್ಯ ವ್ಹಾರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೇಧಮಿ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಮನ್ನಷಯ ರೊಳಗಿನ ಆಾಂತರಿಕ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಕಮ, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಅಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 

 ನಾಟಕ 

 ಅಧಿಕರಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ ಆಲೇಚನಾಕರ ಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾಜದ 

ಮನೇಲೇಕದ ಮೇಲೆ ಬಿೇರುವ್ ಪರ ಭಾವ್ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಕನನ ಡ 

ಜಗತ್ತು  ಹಾಗೂ ಪರ ಸುು ತ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜ್ಞಹಿೇರಾತ್ತಗಳ ಜಗತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಜಗತ್ತು ನ ಸಂವ್ಹನಗಳ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

 ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 ನಾಟಕ 

 ಸಾವ ಥಿವಿರದ ಜಿೇವ್ನ ನಡೆಸ್ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 ಪರ ಬಂಧ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 ಲೇಖನ ವೈವಿಧಯ  

 ವ್ಯಣಿಜಯ  ಹಾಗೂ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಆಲೇಚನಾ ಕರ ಮ ಹಾಗೂ ಚಿಾಂತನಾ ಶಕಿು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ, ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತ್ತು ನ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಸುು ತ ಬದುಕಿನ 

ಸಂಕಿೇರ್ಿತೆಯನ್ನನ  ಅಲಿಲಯುವ್ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 2.  ವ್ಯಣಿಜಯ  ಕನನ ಡ 

 ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಲ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ 

ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3.  ಚಿಾಂತನಧ್ಯರ ಲೇಖನಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ವೈಚಾರಿಕವ್ಯಗಿ ಆಲೇಚಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4.  ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು  

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು, 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2019-2020  ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ : ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಞತ್ತ-ವ್ಗಿ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.    

2. ನಾಟಕ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಪರ ಬಂಧ ಸಾಹಿತಯ  

 ಕೌಟಾಂಬಿಕ ಹಾಗೂ  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾ ನ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

4. ಲೇಖನ ವೈವಿಧಯ  

 ಸಾಧನೆಗೈಯಲ್ಲ ಸ್ಮಯ ಪರ ಜ್ಞಾ  ಮುಖಯ  ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನದಟಟ  ಮಾಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸ್ರು : ಸುವ್ರ್ಿ ಸಂಪದ 

2019-2020  ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ . ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ   ಕವ್ಯ ದ  ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 2.  ಚಿಾಂತನಧ್ಯರೆ ಲೇಖನಗಳು 

 ಮೌಡಯ , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮಹಿಳೇದಯ ಮಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, 

ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು, 

3.. ಪರ ವ್ಯಸ್ ಕಥನ 

 ಪವ್ಯಸ್ ಕಥನಗಳ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.  

4. ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

 ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಞತ್ತ-ವ್ಗಿ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು 

 ನಾಟಕ 

 ಮಾನವಿೇಯತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದ  ಶಿಕ್ಷ್ರ್ದ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚಿಾಂತನಾ 

ಸಾಮಥಯ ಿ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

 ಪರ ಬಂಧ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಪರ ಜ್ಞಾ  ರೂಢಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

 ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೇಧಮಿ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಪರ ಕೃತ್ತಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಳಜಿ, ಅಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳು, ಸ್ಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞನದಲಿಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ವ್ಯಸ್ ಸಾಹಿತಯ  ಹಾಗೂ 

ಶಾಸ್ಥು ರೇಯ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು, 

 

 



SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 

Yelahanka New Town, Bengaluru – 560064 
Permanently Affiliated to Bengaluru Central University, Recognized by 

Government of Karnataka 
& Recognized under Section 2 ( f ) & 12 ( B ) of the UGC Act, 1956, 

                                                             Accredited ‘A’ Grade by NAAC 

ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ 

1.  ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಮಾತ್ತನ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ತ್ತಳುವ್ಳಿಕೆ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

2. ನಾಟಕ 

 ಸ್ಕರಾತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಪರ ಬಂಧ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಪರ ಜ್ಞಾ  ರೂಢಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

4.ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧ್ಯ  

 ವ್ಯ ವ್ಹಾರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೇಧಮಿ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಮನ್ನಷಯ ರೊಳಗಿನ ಆಾಂತರಿಕ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಕಮ, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಅಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, 

 2. ನಾಟಕ 

 ಅಧಿಕರಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ ಆಲೇಚನಾಕರ ಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾಜದ 

ಮನೇಲೇಕದ ಮೇಲೆ ಬಿೇರುವ್ ಪರ ಭಾವ್ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ 

ಕನನ ಡ ಜಗತ್ತು  ಹಾಗೂ ಪರ ಸುು ತ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜ್ಞಹಿೇರಾತ್ತಗಳ ಜಗತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಜಗತ್ತು ನ ಸಂವ್ಹನಗಳ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸಾಹಿತಯ  ಸಂವಾದ 

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

1. ಯೌವ್ನ 

 “ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತು ಾಂಗಕೆಕ ೇರಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವ್ಯಗುವುದೇ ಯೌವ್ನಾವ್ಸಿೆಯಲಿಲ ”-  ಎಾಂಬುದರ 

ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಮನಗಾಣಿಸುವುದು. 

2. ಸ್ಥನಿಮಾ 

 ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಆದಶಿಗಳನ್ನನ  ಮನಗಾಣಿಸುವ್ ಸ್ಥನಿಮಾದ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ ಕೊಡುವುದು. 

3. ಭಕಿು  

 ಭಾರತ್ತೇಯ ಭಕಿು  ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ಕಯ 

 ಚರಿತೆರ ಯುದದ ಕೂಕ  ʼಕಯʼ ವ್ನ್ನನ  ಲಿಾಂಗ-ಜ್ಞತ್ತ-ವ್ಗಿಗಳಲಿಲ  ದುಡಿಸ್ಥಕೊಾಂಡ ಬಗೆಯನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾಂ, ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1. ಕವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತ್ತು ನ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಸುು ತ ಬದುಕಿನ 

ಸಂಕಿೇರ್ಿತೆಯನ್ನನ  ಅಲಿಲಯುವ್ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 2.  ವ್ಯಣಿಜಯ  ಕನನ ಡ 

 ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಲ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ 

ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3.  ಚಿಾಂತನಧ್ಯರ ಲೇಖನಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ವೈಚಾರಿಕವ್ಯಗಿ ಆಲೇಚಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4.  ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು  

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು, 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸಾಹಿತಯ  ಸಂವಾದ 

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ  ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

1. ಕನಸು  

 “ಬೆಳಕಿಲಲ ದ ದ್ಯರಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯಬಹುದು, ಕನಸುಗಳಿಲಲ ದ ದ್ಯರಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯಲಾಗದು”- 

ಎಾಂಬುದರ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

2. ಯುದಧ  

 ಚರಿತೆರ ಯಲಿಲ  ಆಗಿಹೊೇದ ಯುದಧ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಪುನರಾವ್ತಿನೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚಿ ರ ವ್ಹಿಸ್ಲ್ಲ ಜ್ಞಗೃತ್ತ ಮೂಡಿಸುವುದು. 

3. ಮಾನವಿೇಯತೆ 

 ʼದಯವೇ ಧಮಿದ ಮೂಲʼ ಎಾಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡುವ್ರು. 

4. ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೇಧನೆ 

 ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೇಧನೆಯ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಮನಗಾಣಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸಿ್ಥ . ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ   ಕವ್ಯ ದ  ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 2.  ಚಿಾಂತನಧ್ಯರೆ ಲೇಖನಗಳು 

 ಮೌಡಯ , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿ್ಥ ತ್ತಗತ್ತ, ಮಹಿಳೇದಯ ಮಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, 

ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು, 

3.. ಪರ ವ್ಯಸ್ ಕಥನ 

 ಪವ್ಯಸ್ ಕಥನಗಳ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.  

4. ಸಂಕಿೇರ್ಿ ಲೇಖನಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸಾಹಿತಯ  ಸಂವಾದ 

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

1. ಲಿಾಂಗ ಸಂವೇದನೆ 

 ವಿವಿಧ ಕಲಘಟಟ ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿವ್ಯ ಕು ಗಾಂಡಿರುವ್ ಲಿಾಂಗ ಸಂವೇದನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

2. ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

 ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3. ಭೂಮಿ 

 ಕವಿ , ವಿಜ್ಞಾ ನಿ , ಚಿಾಂತಕ, ಪರಿಸ್ರವ್ಯದಿಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಕಣುವ್ ಬಗೆ ಹೇಗೆಾಂಬುದನ್ನನ  

ಮನಗಾಣಿಸುವುದು. 

4. ವಿಷಾದ 

 ಲಿಾಂಗ- ಜ್ಞತ್ತ- ವ್ಗಿ ಕರರ್ಕಕ ಗಿ ಎದುರಾಗುವ್ ವಿಷಾದಗಳನ್ನನ  ಗುರುತ್ತಸುವಂತೆ 

ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು.  

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2020-2021  ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ಥ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಸಾಹಿತಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಬದುಕು ಕಂಡ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಚಿಂತನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಪರ ಕೃತ್ತಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಳಜಿ, ಅಧ್ಯಯ ತ್ತಮ ಕ ಚಿಾಂತನೆಗಳು, ಸ್ಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞನದಲಿಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ಪರ ವ್ಯಸ್ ಸಾಹಿತಯ  ಹಾಗೂ 

ಶಾಸ್ಥು ರೇಯ ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದು 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸಾಹಿತಯ  ಸಂವಾದ 

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ 

1. ಮಾಧ್ಯ ಮ 

 ಸೃಜನಶಿೇಲ ಕಲೆಗಳ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಮನಗಾಣಿಸುವುದು. 

2. ಆಧುನಿಕತೆ 

 ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೇತರ ಗಳ ಆಧುನಿಕ ಮನೇಭಾವ್ದ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

3. ಕಿರ ೀಡೆಗಳು 

 ಕಿರ ೇಡಾ ಮನೇಭಾವ್ದ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುವುದು. 

4. ಕನ್ನ ಡಾಭಿಮಾನ್ 

 ನಾಡು – ನ್ನಡಿ ಚಿಾಂತನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ: 

2020-2021  ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಮನ್ನಷಯ ರೊಳಗಿನ ಆಾಂತರಿಕ ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಯುದಧ ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಕಮ, ಪ್ರ ೇತ್ತ, ಅಧ್ಯಯ ತಮ  ಚಿಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, 

 2. ನಾಟಕ 

 ಅಧಿಕರಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ ಆಲೇಚನಾಕರ ಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾಜದ 

ಮನೇಲೇಕದ ಮೇಲೆ ಬಿೇರುವ್ ಪರ ಭಾವ್ಗಳನ್ನನ  ಗರ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ೇರೇಪ್ಸುವುದು. 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತವ ದಾಂದಿಗೆ ವ್ಯಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ 

ಕನನ ಡ ಜಗತ್ತು  ಹಾಗೂ ಪರ ಸುು ತ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜ್ಞಹಿೇರಾತ್ತಗಳ ಜಗತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಜಗತ್ತು ನ ಸಂವ್ಹನಗಳ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 

 
 



 


