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ಶದೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರ
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ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಿಹ ಚ್.ಡಿ,(ಜ .ಆರ್ ಎಫ್- ಎನ್.ಇ.ಟಿ,
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ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ., ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ ಸ್ಾನತಕ ೂೋತತರ ಡಿಪ್ಲಿಮಾ, ಭಾಷಾಂತರ ಸ್ಾನತಕ ೂೋತತರ
ಡಿಪ್ಲಿಮಾ, ಸಮೂಹ ಮಾಧಯಮ ಮತುತ ಪತರಕ ೂೋದ್ಯಮ ಸ್ಾನತಕ ೂೋತತರ ಡಿಪ್ಲಿಮಾ.
ಪದ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಹ ಚ್ುು ಅಂಕಗಳಿಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯನಿಲಯದ್ 91ನ ೋ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕ ೂೋತಸವದ್ಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನದ್ ಪದ್ಕ 4
ಬಹುಮಾನ್ಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ ಸ್ಾನತಕ ೂೋತತರ ಪದ್ವಿಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯನಿಲಯಕ ೆ ಆರನ ೋ

.

ಸಾಹತ್ಾಾತಮಕ ಅನ್ತಭವ, ಪರಕಟಣದ ಮತತು ಪರಶಸ್ತುಗಳು :
1. ಹತತಕೂೆ ಹ ಚ್ುು ರಾಷರ ಮತುತ ರಾಜಯಮಟ್ಟದ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನ ಮಾಡಿರುತ ತೋನ .
2. 2015ನ ೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ್ `ಪರಜಾವಾಣಿ ದೋಪಾವಳಿ ಕಥಾಸಪರ್ ಿ’ಯ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ `ಅವನ್ೂ
ಅವಳೂ’ ಕಥ ಯ ರಚ್ನ ಗ ಬಹುಮಾನ್.
3. 2016ನ ೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ್ ಪ್ಲರ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಸ್ಾಾರಕ ಸಂಶ ೋಧನ್ ಲ ೋಖನ್ ಸಪರ್ ಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್.
4. 2017ರಲ್ಲಿನ್ ಶ್ರೋ ಬಸವ ೋಶ್ವರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಷೆರರ್, ಸಂಶ ೋಧನ ಮತುತ ವಿಸತರಣಾ ಕ ೋಂದ್ರ. ಆಯೋಜಿಸ್ತ್ದ್ದ
ಪರಬಂಧ ಸಪರ್ ಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್.
5. ಕಥ ಕವನ್ಗಳನ್ುನ ಬರ ಯುವುದ್ು ಮತುತ ಜಿಲಾಿ ಮತುತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ್ ಕವಿಗ ೂೋರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ು. ಕ ೋಂದ್ರ
ಸ್ಾಹಿತಯ ಅಕಾಡ ಮಿಯ `ಕವಿ ಸಮಯ’ ವಿಶ ೋಷ ಕವಿಗ ೂೋರ್ಷಿ, ಸ್ ೋರಿದ್ಂತ ಹದನ ೈದ್ಕೂೆ ಹ ಚ್ುು ರಾಜಯ ಮತುತ ಜಿಲಾಿ
ಮಟ್ಟದ್ ಕವಿಗ ೂೋರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವನ್ ವಾಚ್ನ್. ದ್ಸರ ಕವಿಗ ೂೋರ್ಷಿಗಳ ಸಕಿರೋಯ ಸದ್ಸಯತವ
6. ಅಜಿಿಗ ೂಂದ್ು ಪರಶ ನ- ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ವನ್ುನ 2013ರಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸ್ತ್ದ್ುದ, ಪರಜಾವಾಣಿ, ಮಯೂರ, ಸಂಕರಮರ್,
ಆಂದ್ ೂೋಲನ್, ಸತಯಪರಭ ಮುಂತಾದ್ ಸ್ಾಹಿತಯಕ ಪತರಕ ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನ್ನ ಕಥ -ಕವನ್ಗಳು ಪರಕಟ್ಗ ೂಂಡಿವ .
7. `ಅಜಿಿಗ ೂಂದ್ು ಪರಶ ನ’ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ಕ ೆ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತಯ ಪರಿಷತತನ್ 2013-14ನ ೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ದ|| ಶ್ರೋಮತ
ಕ .ವಿ.ರತನಮಾ ದ್ತತ ಪರಶ್ಸ್ತ್ತ. ಸಂಕರಮರ್ ಸ್ಾಹಿತಯ ಸಪರ್ ಿಯಲ್ಲಿ `ದ್ ೋವಸ್ಾೆನ್’ ಹನಿಗವನ್ ರಚ್ನ ಗ ಬಹುಮಾನ್.

8. ಡಾ. ಎಸ್ ಡಿ ಶ್ಶ್ಕಲಾ, ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪಾರರ್ಾಯಪಕರು ಕುವ ಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧಯಯನ್ ಸಂಸ್ ,ೆ ಅವರು
ಸಂಪಾದಸ್ತ್ರುವ ಅರಿವಿನ್ ಒರತ ಕೃತಯಲ್ಲಿನ್ ವಿಮಶಾಿ ಲ ೋಖನ್ ಶ್ರಮ

ಮೌಲಯಸಂಕಥನ್ವಾಗ್ನ

ನಾನ್ಲಿದ್ ನಾನ್ು(ಪು.ಸಂ.127-135)
9. ಪರಿಕಲಪನಾತಾಕ ಸಂಶ ೋಧನ ಕೃತಯಲ್ಲಿನ್ ವಿಮಶಾಿ ಲ ೋಖನ್ ಶಾರದ್ಾ ಶ ಣ ೈ ಅವರ ಪರಶ ನಗಳು ಕಥ ಯ ಮಾನ್ವ
ಸಂಬಂಧಗಳ

(ಪು.ಸಂ.101-105)

10. ಶ ೋಧ ಭಾರತಯಲ್ಲಿನ್ ಸಂಪುಟ್-3ರ 2ನ ೋ ಸಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ ನಾಗವ ೋಣಿ ಅವರ ಗಾಂಧಿಬಂದ್ ಕಾದ್ಂಬರಿಯಲ್ಲಿನ್
ಲ್ಲಂಗರಾಜಕಾರರ್ ನ ಲ ಗಳು ಲ ೋಖನ್
11. ಅನ್ನ್ಯ ನ್ುಡಿಪತರಕ ಬ ಂಗಳೂರು, ಮಾಸ್ತ್ಕ ಸಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿಿ ಅಕೆನ್ ವಚ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಮತುತ ಲ್ಲಂಗ ವಿವ ೋಚ್ನ ಎಂಬ
ಸಂಶ ೋಧ ಪರಬಂಧದ್ ಪರಕಟ್ಣ
12. ಶ ೋಧನ್ ಮಾಗಿ ಕೃತಯಲ್ಲಿ ಕಂಕರ್ ಕಾದ್ಂಬರಿಯಲ್ಲಿನ್ ಜಾತ-ವಗಿ ಮತುತ ಲ್ಲಂಗ ವಯವಸ್ ೆಯ ನ ಲ ಗಳು ಲ ೋಖನ್.
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ಸಾಿಂಸ್ೃತಿಕ, ಸಾಹತಿಾಕ ತರಬದೇತಿ ಮತತು ಕಾರ್ಣಗಾರಗಳ ವಿವರ
1. ಹದನ ೈದ್ಕೂೆ ಹ ಚ್ುು ತರಬ ೋತ ಮತುತ ಕಾಯಿಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತ್ದ್ುದ
2. ಅಕ ೂಟೋಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದನ್ಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಾವಯ ಕಮಾಟ್ದ್ಲ್ಲಿ.
3. ಆಗಸ್ಟ 2016ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಾಯರ್ ದ್ಶ್ಿನ್ಂ- ಮರುಚಿಂತನ ಕುರಿತ ಎರಡು ದನ್ಗಳ ಸ್ಾಹಿತಯಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ.
4. ಜುಲ ೈ 2016ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತ ಪಠ್ಯ ವಾಚ್ನ್ ಮತುತ ಅಧಯಯನ್ ಕುರಿತ ಐದ್ು ದನ್ಗಳ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ.
5. ಜೂನ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದನ್ಗಳ ವಚ್ನ್ ಚ್ಳುವಳಿಯ

ಪಲಿಟ್ಗಳು-ವಚ್ನ್ಗಳ ಒಳ ಅರಿವಿನ್

ಕಮಾಟ್ದ್ಲ್ಲಿ.
6. ಡಿಸ್ ಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ ಸ್ಾಹಿತಯ: ಬಹುಶ್ಸ್ತ್ತೋಯ ನ ಲ ಗಳು ಕುರಿತ ಏಳು ದನ್ಗಳ
ಕಾಯಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ.
7. ಸ್ ಪ ಟಂಬರ್ 2015ರಿಂದ್ ನ್ವ ಂಬರ್ ವರ ಗ್ನನ್ ಮೂರುತಂಗಳ ಇಂಗ್ನಿೋಷ್ ಸಂವಹನ್ ಕೌಶ್ಲ ಕುರಿತ
ತರಬ ೋತಯಲ್ಲಿ.
8. ಹಸತಪರತ ತರಬ ೋತ ಮತುತ ಜಾಗೃತ ಶ್ಬಿರ, ಸಂಶ ೋಧನಾ ವ ೈರ್ಾನಿಕತ , ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವಯ: ದದ್ು,
ವಾಯಖ್ಾಯನ್, ರಸಗರಹರ್ ಶ್ಬಿರ, ನ್ಡುಗನ್ನಡ ಕಾವಯ: ದದ್ು ವಾಯಖ್ಾಯನ್ ರಸಗರಹರ್ ಕಮಾಟ್. ಮುಂತಾದ್
ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ಒಳಗ ೂಂಡ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ ೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸ್ತ್ದ್ದ ತರಬ ೋತ ಮತುತ ಕಾರ್ಾಿಗಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಲ ೂಗಂಡಿರುತ ತೋನ .

