
 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ                     

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

1. ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಸ್ಕರಾತ್ಮ ಕ ಆಲೇಚನೆಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 
 

2. ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ 

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 
 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಆಲೇಚನಾ ಶಕಿ್ತಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 
 

4. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಪ್ರಾ ಪಂಚ್ಚಕ ಜ್ಙಾ ನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1. ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸೊಗಡು- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 
 

2. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ 

 ವಾಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  

ಮಾಂದಿನ ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ 

ತಾಂಬುವುದು.  
 

3. ಕಥೆಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯಾಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಬಗೆಗಿನ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 
 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಎಸಿಿ , ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/ CO 

1.ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ  ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು.  

2. ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ 

 ಪಾ ಕೃತ್ತ ಮತಿ  ಮನ್ನಷ್ಯ ರ ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

3. ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಕನ್ನ ಡ  

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ವೈಜ್ಙಾ ನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ  ಮನೇಭಾವ್ವ್ನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಗಾಂಧಿ, ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಅವ್ರ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 
  

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಎಸಿಿ , ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ʼವ್ಯ ಕಿ್ತತ್ವ  ವಿಕಸ್ನಗಾಂಡರೆ ನಮಮ  ಸುತಿ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ರದಾಂದಿಗೆ ಅಾಂತ್ರಂಗ –ಬಹಿರಂಗಗಳನ್ನನ  

ಶುದಧ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ʼ - ಎನ್ನನ ವ್ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ   
 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

  ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 
 

3. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ 
 

 ಭಾಷಾ ವೈವಿದಯ ಯತೆಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಸಾಂದಯಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  

ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ  ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 
 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು.  

                         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 ‘B’ Grade by NAAC 



ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

  ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2016–17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1 .ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ  ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು.  

2.  ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ   
 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದರ ಜ್ತೆಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವಂತೆ 

ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 
 

4. ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಕನನ ಡ  

 ಕನನ ಡದಲಿಿ  ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಬಳಕೆಯ ವಿವಿದ ಆಯಾಮಗಳನನ   ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 

ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದ ಅರಿವ್ನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 
 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2016- 17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಕನನ ಡ ಪದವಿ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

 

1.  ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸಾಂದಯಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಅನಯ  ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಂತೆ ಸ್ವ ತಂತ್ಾ ವಾಗಿ ಆಲೇಚ್ಚಸುವುದನ್ನನ  ರೂಢಿಸುವುದು. 
 

2. ಪರ ಬಂಧಗಳು 

 ಪಬಂಧ್ಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತನ ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳತಿ್  

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, 

 ಕನನ ಡದಲಿಿ   ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತಿ  ಕೊಡುವುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 
 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ 

ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ  ಉತಿ್ಮ ಪಾ ಜೆಯಾಗಲು ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

 ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹೊಸಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ  ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು.  

2.  ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ   

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ , ಮಹಿಳಾ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಬದುಕ್ತನ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಗಳನ್ನನ  ಗಾ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಜಗತಿ್ತನ ವಿವಿಧ್ ಮಖಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ 

ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2 . ಚಿಂತ್ನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್/ವಿಮರ್ಶಣ 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು.  

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದಿನ 

ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ ತಾಂಬುವುದು. 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಸಿನಿಮಾ, ವಿಜ್ಙಾ ನ, ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನಗಳ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು 

4. ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ , ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತನ ವಾಯ ವ್ಹಾರಿಕ ತಂತ್ಾ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ   

2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ಧ ೇಶ / CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಸ್ಕರಾತ್ಮ ಕ ಆಲೇಚನೆಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 

 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಆಲೇಚನಾ ಶಕಿ್ತಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 

 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ  

 ಪ್ರಾ ಪಂಚ್ಚಕ ಜ್ಙಾ ನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2017- 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ಧ ೇಶ / CO  

1. ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸೊಗಡು- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

 

2. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ 

 ವಾಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದಿನ 

ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ ತಾಂಬುವುದು.  

 

3. ಕಥೆಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯಾಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಬಗೆಗಿನ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 

 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

 

                              SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 
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                           Permanently Affiliated to Bangalore University, Recognized by Government of Karnataka 
                                         & Recognized under Section 2( f ) & 12( B ) of the UGC Act, 1956, 
                                                                  Accredited ‘B’ Grade by NAAC 



ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

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

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ  

 ರಾಜಕ್ತೇಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ ಪರಿಸ್ರ ಪಾ ಜೆಾ  ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಙತ್ತ- ವ್ಗಿ ತಾರತ್ಮಯ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ತಯಲಿಿದದ  ಸಹಾದಿತೆ, ಸ್ಹಬ್ದಳೆವ ಯ ಬದುಕು ಇಾಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕ್ತಗೆ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನಗಣಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ  

 ಬದುಕ್ತನಲಿಿ  ಎದುರಾಗಬಹುದ್ಯದ ಸ್ಮಸೆಯ , ಸ್ವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸ್ಲು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ 

ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

  

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ʼವ್ಯ ಕಿ್ತತ್ವ  ವಿಕಸ್ನಗಾಂಡರೆ ನಮಮ  ಸುತಿ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ರದಾಂದಿಗೆ ಅಾಂತ್ರಂಗ –ಬಹಿರಂಗಗಳನ್ನನ  

ಶುದಧ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ʼ - ಎನ್ನನ ವ್ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ   
 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 
 

3. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ 
 

 ಭಾಷಾ ವೈವಿದಯ ಯತೆಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಸಾಂದಯಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  

ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ  ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
 

 

 
 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 
 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು.  
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

             ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2017 -2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ 

ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಅನಯ  ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

  ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 
 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜ್ಙನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ  ಜಗತಿ್ತನ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆಗೆ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ   

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಿ  

ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

  ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸಾಂದಯಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಅನಯ  ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಂತೆ ಸ್ವ ತಂತ್ಾ ವಾಗಿ ಆಲೇಚ್ಚಸುವುದನ್ನನ  ರೂಢಿಸುವುದು. 
 

2 ಪರ ಬಂಧಗಳು 

 ಪಬಂಧ್ಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತನ ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳತಿ್  

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

3 ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, 

 ಕನನ ಡದಲಿಿ   ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತಿ  ಕೊಡುವುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 
 

4 ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ 

ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ  ಉತಿ್ಮ ಪಾ ಜೆಯಾಗಲು ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

 ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

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

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಹಾಗೂ ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  

ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು  ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

 ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

   ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜ್ಙನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ  ಜಗತಿ್ತನ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆಗೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ   

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಿ  

ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2. ಚಿಂತ್ನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್/ವಿಮರ್ಶಣ 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು.  

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದಿನ 

ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ ತಾಂಬುವುದು.  

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಸಿನಿಮಾ, ವಿಜ್ಙಾ ನ, ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನಗಳ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು 

4.  ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ , ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತನ ವಾಯ ವ್ಹಾರಿಕ ತಂತ್ಾ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸ್ರು : ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ   

2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ಧ ೇಶ / 

CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಸ್ಕರಾತ್ಮ ಕ ಆಲೇಚನೆಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 
 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಆಲೇಚನಾ ಶಕಿ್ತಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 
 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ  

 ಪ್ರಾ ಪಂಚ್ಚಕ ಜ್ಙಾ ನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸ್ರು : ಸುವ್ರ್ಿ ಸಂಪದ 

2018- 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ಧ ೇಶ / 

CO  

1. ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸೊಗಡು- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

 

2. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ 

 ವಾಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  

ಮಾಂದಿನ ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ 

ತಾಂಬುವುದು.  
 

3. ಕಥೆಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯಾಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಬಗೆಗಿನ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

 



 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2018-2019 ನೇ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಎಸಿಿ , ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ  

 ರಾಜಕ್ತೇಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ ಪರಿಸ್ರ ಪಾ ಜೆಾ  ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಙತ್ತ- ವ್ಗಿ ತಾರತ್ಮಯ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ತಯಲಿಿದದ  ಸಹಾದಿತೆ, ಸ್ಹಬ್ದಳೆವ ಯ ಬದುಕು ಇಾಂದಿನ ಆಧುನಿಕ 

ಬದುಕ್ತಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನಗಣಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ  

 ಬದುಕ್ತನಲಿಿ  ಎದುರಾಗಬಹುದ್ಯದ ಸ್ಮಸೆಯ , ಸ್ವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸ್ಲು 

ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ʼವ್ಯ ಕಿ್ತತ್ವ  ವಿಕಸ್ನಗಾಂಡರೆ ನಮಮ  ಸುತಿ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ರದಾಂದಿಗೆ ಅಾಂತ್ರಂಗ –

ಬಹಿರಂಗಗಳನ್ನನ  ಶುದಧ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ʼ - ಎನ್ನನ ವ್ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ   

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 

3. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ 

 ಭಾಷಾ ವೈವಿದಯ ಯತೆಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಸಾಂದಯಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ 

ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ  ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು.  

 

 

                 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 

 



ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

  ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ 

ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಅನಯ  ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜ್ಙನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ  ಜಗತಿ್ತನ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆಗೆ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ   

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಿ  

ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

 

1. ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸಾಂದಯಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಅನಯ  ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಂತೆ ಸ್ವ ತಂತ್ಾ ವಾಗಿ ಆಲೇಚ್ಚಸುವುದನ್ನನ  ರೂಢಿಸುವುದು. 
 

2. ಪರ ಬಂಧಗಳು 

 ಪಬಂಧ್ಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತನ ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳತಿ್  

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, 

 ಕನನ ಡದಲಿಿ   ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತಿ  ಕೊಡುವುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 

 
 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ 

ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ  ಉತಿ್ಮ ಪಾ ಜೆಯಾಗಲು ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 

 

 

                   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 

 



                                                         ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

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

1.  ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಹಾಗೂ ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  

ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು  ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜ್ಙನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ  ಜಗತಿ್ತನ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆಗೆ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ   

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಿ  

ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2018 -2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ 

ಉದ್ದ ೇಶ/CO 

1.  ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2.  ಚಿಂತ್ನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್/ವಿಮರ್ಶಣ 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು.  

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದಿನ 

ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ ತಾಂಬುವುದು.  
 

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಸಿನಿಮಾ, ವಿಜ್ಙಾ ನ, ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನಗಳ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು 

 

4.  ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ , ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತನ ವಾಯ ವ್ಹಾರಿಕ ತಂತ್ಾ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

 

                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 

 



 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಎಸಿಿ , ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ/                 

1.  ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ  

 ರಾಜಕ್ತೇಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ ಪರಿಸ್ರ ಪಾ ಜೆಾ  ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಲಿಾಂಗ –ಜ್ಙತ್ತ- ವ್ಗಿ ತಾರತ್ಮಯ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ತಯಲಿಿದದ  ಸಹಾದಿತೆ, ಸ್ಹಬ್ದಳೆವ ಯ ಬದುಕು ಇಾಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕ್ತಗೆ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನಗಣಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ  

 ಬದುಕ್ತನಲಿಿ  ಎದುರಾಗಬಹುದ್ಯದ ಸ್ಮಸೆಯ , ಸ್ವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸ್ಲು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ 

ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ʼವ್ಯ ಕಿ್ತತ್ವ  ವಿಕಸ್ನಗಾಂಡರೆ ನಮಮ  ಸುತಿ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ರದಾಂದಿಗೆ ಅಾಂತ್ರಂಗ –ಬಹಿರಂಗಗಳನ್ನನ  

ಶುದಧ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ʼ - ಎನ್ನನ ವ್ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ   
 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 

 

3. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ 
 

 ಭಾಷಾ ವೈವಿದಯ ಯತೆಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಸಾಂದಯಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  

ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ  ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 
 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು.  

                    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 

 



 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

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

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಅನ್ಯ  ಪರ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜ್ಙನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ  ಜಗತಿ್ತನ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆಗೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ   

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಿ  

ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

 

1.  ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸಾಂದಯಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಅನಯ  ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಂತೆ ಸ್ವ ತಂತ್ಾ ವಾಗಿ ಆಲೇಚ್ಚಸುವುದನ್ನನ  ರೂಢಿಸುವುದು. 

 

2. ಪರ ಬಂಧಗಳು 

 ಪಬಂಧ್ಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತನ ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳತಿ್  ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, 

 ಕನನ ಡದಲಿಿ   ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತಿ  ಕೊಡುವುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ  ಉತಿ್ಮ ಪಾ ಜೆಯಾಗಲು ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

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

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಹಳೆಗನನ ಡ ಹಾಗೂ ಹೊಸ್ಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  

ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು  ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ಜ್ಙನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ  ಜಗತಿ್ತನ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆಗೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ   

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಲಿಿ  

ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1.  ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2.  ಚಿಂತ್ನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್/ವಿಮರ್ಶಣ 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು.  

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದಿನ 

ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ ತಾಂಬುವುದು.  

3. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಸಿನಿಮಾ, ವಿಜ್ಙಾ ನ, ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನಗಳ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು 

4.  ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ , ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತನ ವಾಯ ವ್ಹಾರಿಕ ತಂತ್ಾ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು 
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  ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ   

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

1. ಕಾವ್ಯ  ಭಾಗ 

 ಸ್ಕರಾತ್ಮ ಕ ಆಲೇಚನೆಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 

 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

3. ಜ್ಞನ್ಪದ 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಆಲೇಚನಾ ಶಕಿ್ತಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 

 

4. ಲೇಖನ್ ವೈವಿಧಯ  

 ಪ್ರಾ ಪಂಚ್ಚಕ ಜ್ಙಾ ನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1. ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸೊಗಡು- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

 

2. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ 

 ವಾಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದಿನ 

ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ ತಾಂಬುವುದು.  

 

3. ಕಥೆಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯಾಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಬಗೆಗಿನ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 
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  ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ   

2020-2021ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ಧ ೇಶ / CO 

1.  ಬಾಲಯ  

 ಸಾಧ್ಕರ ಬ್ದಲಯ ದ ಅನ್ನಭವ್ಗಳ ಮೆಲುಕ್ತನಾಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ನೆಯ ಹಿಾಂದಿರುವ್ ಹಾದಿಯ ಸಿಥ ತ್ತಗತ್ತಗಳ 

ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 

1. ಸಿಂದರ್ಣ 

 ಬದುಕ್ತನ ಸಾಂದಯಿ ಪಾ ಜೆಾ ಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

2. ಕನ್ಸು 

 “ಬೆಳಕ್ತಲಿದ ದ್ಯರಿಯಲಿಿ  ನಡೆಯಬಹುದು, ಕನಸುಗಳಿಲಿದ ದ್ಯರಿಯಲಿಿ  ನಡೆಯಲಾಗದು”- 

ಎಾಂಬುದರ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3. ಕಾರ್ಕ 

 ಕಯಕ ತ್ತ್ವ ದ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ಧ ೇಶ / CO  

1 ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸೊಗಡು- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

 

2 ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕನ್ನ ಡ 

 ವಾಣಿಜ್ಯ ೇದಯ ಮ ನಿವ್ಿಹಣೆಯಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ 

ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು.  

 

3 ಕಥೆಗಳು 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯಾಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಬಗೆಗಿನ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 

4 ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು 



SESHADRIPURAM FIRST GRADE COLLEGE 

Yelahanka New Town, Bengaluru – 560064 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ. ಎಸಿಿ , ಪದವಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಉದ್ದ ೇಶ 

1. ಪ್ರರ ರ್ 

 ಪ್ರಾ ಯದಲಿಿ  ಎದುರಾಗಬಹುದ್ಯದ ಸಂಘಷ್ಿಗಳನ್ನನ  ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದರ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು.  

2. ಕಾಲ 

 ವಿವಿಧ್ ಬಗೆಯ ಕಲಗಳ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

3. ಪರ ವಾಸ 

 “ದೇಶ ಸುತಿ  ಕೊೇಶ ಓದು” ಎಾಂಬ ನಾಣ್ಣು ಡಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಪಾ ವಾಸ್ದ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  

ಸಾರುವುದು. 

4. ಪರ ಯೀಗಶೀಲತೆ 

 ಪಾ ತ್ತಯಬಬ ರ ಬದುಕೂ  ಪಾ ಯೇಗಶ್ೇಲತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿರುತಿ್ದ್  ಎಾಂಬುದನ್ನನ  

ಮನಗಣಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

 

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ʼವ್ಯ ಕಿ್ತತ್ವ  ವಿಕಸ್ನಗಾಂಡರೆ ನಮಮ  ಸುತಿ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ರದಾಂದಿಗೆ ಅಾಂತ್ರಂಗ –ಬಹಿರಂಗಗಳನ್ನನ  

ಶುದಧ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ʼ - ಎನ್ನನ ವ್ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
 

2. ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ   
 

 ಕನನ ಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬದುಕ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

 ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 

 

3. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ 
 

 ಭಾಷಾ ವೈವಿದಯ ಯತೆಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಸಾಂದಯಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  

ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ  ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 
 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 

 ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳತಿ್  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು.  



            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 

         

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

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

1. ಪಿರ ೀತಿ 

 ʼಜಗತಿ್ತನ ನಕರಾತ್ಮ ಕ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಾ ೇತ್ತಯಾಂದೇ ಮದುದ ʼ- ಎಾಂಬ ಸ್ಕರಾತ್ಮ ಕ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆಗಳನ್ನನ  

ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳ ಲು  ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 

2. ಶಕ್ಷರ್ 

   “ಸ್ಮಾಜಮಖಿ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ್ಲಿಿ  ಶ್ಕ್ಷ್ರ್ದ ಪ್ರತ್ಾ  ದಡಡ ದು”- 

ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನಗಣಿಸುವುದು. 
 

3. ಕುಲ 

 “ಮಾನವ್ ಕುಲಂ ತಾನಾಂದ್ ವ್ಲಂ”- ಎನ್ನನ ವ್ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆಯತಿ್  ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ವಿನೀದ 

 ಜಂಜ್ಙಟದ ಬದುಕ್ತಗೆ ವಿನೇದ ಮನೇಭಾವ್ವು ಅಗತ್ಯ ವಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನಗಣಿಸುವುದು. 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

 

1.  ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 

 ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ  ಜಗತಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತನ ಸಾಂದಯಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿಯುವ್ ಕಡೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಅನಯ  ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಂತೆ ಸ್ವ ತಂತ್ಾ ವಾಗಿ ಆಲೇಚ್ಚಸುವುದನ್ನನ  ರೂಢಿಸುವುದು. 

 

2. ಪರ ಬಂಧಗಳು 

 ಪಬಂಧ್ಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತನ ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳತಿ್  ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಪಾ ಚಲಿತ್ ವಿದ್ಯಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಿೇವ್ನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

3. ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕನ್ನ ಡ 

 ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದಲಿಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, 

 ಕನನ ಡದಲಿಿ   ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತಿ  ಕೊಡುವುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದಿಾಂದ ಬದುಕನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೆಥ ೈಯಿ ತಾಂಬುವುದು. 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ  ಉತಿ್ಮ ಪಾ ಜೆಯಾಗಲು ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು. 
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ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ  

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

1. ಮನ್ರಂಜ್ನೆ 

 ಮಾನವ್ರ ಸಂಕ್ತೇರ್ಿ ಬದುಕ್ತಗೆ ಮನರಂಜನೆ  ಅಗತ್ಯ ವಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನಗಣಿಸುವುದು. 

2. ಸೃಜ್ನ್ಶೀಲತೆ 

 ಸೃಜನಶ್ೇಲತೆ ಮನ್ನಷ್ಯ ರನ್ನನ  ಸ್ದ್ಯ ಕಲ ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿರಿಸುತಿ್ದ್ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಪಠ್ಯ ಪೂರಕ 

ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಡಗಿಸುವುದು. 

3.   ಸಂಬಂಧ 

 ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಿರುವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

4. ಸಾಾ ಭಿಮಾನ್ 

 ಸಾವ ಭಿಮಾನದ ಬದುಕ್ತನ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
 

ಪಠ್ಯ ದ ಹೆಸರು : ಸುವ್ರ್ಣ ಸಂಪದ 

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

1. ಹಳಗನ್ನ ಡ ಕಾವ್ಯ  

 ಹಳಗನನ ಡ ಕವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕನನ ಡ ಕವ್ಯ ಲೇಕದ ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಾಂತ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವ್ನ್ನನ  ವಿಸಿ್ರಿಸ್ಲು ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2. ಚಿಂತ್ನ್ಧಾರೆ ಲೇಖನ್/ವಿಮರ್ಶಣ 

 ವಿವಿಧ್ ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳ ಮಹತ್ವ ದಾಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಿುತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವುದು.  

 ತ್ರಗತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಠ್ಯ  ಪೂರಕ ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಿ  ಮಾಂದಿನ 

ಉನನ ತ್ ವೃತಿ್ತಜಿೇವ್ನ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪಾ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ ತಾಂಬುವುದು.  
 

 

4. ಸಂಕಿೀರ್ಣ ಲೇಖನ್ಗಳು 

 ಸಿನಿಮಾ, ವಿಜ್ಙಾ ನ, ತಂತ್ಾ ಜ್ಙಾ ನಗಳ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದು ಬರವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಾ ೇರೇಪಿಸುವುದು 

 

5.  ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕನ್ನ ಡ 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ , ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತನ ವಾಯ ವ್ಹಾರಿಕ ತಂತ್ಾ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವ್ಿಹಣೆಯನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

 ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತ್ತಕ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ  ಸಾರುತಿ್ದ್. 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ತಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಸಾಹಿತ್ತಯ ಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕಗಳಲಿಿ  ತೊಡಗಿಸುವುದು. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


