ಡಾ. ರಾಜಶ ೇಖರ ಜಮದಂಡಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತದ್ :ೆ

ಸಹ ಸಂಶ ೋಧಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅಧಯಯನ್ ಕ ೋಂದ್ರ, ಭಾರತೋಯ ಭಾಷ ಗಳ ಕ ೋಂದ್ರ ಸಂಸ್ ೆ,
ನ್ಂ.ಇ3, 1ನ ೋ ಮೋನ್, ಸರಸವತಪುರಂ, (ಅಗ್ನನಶಾಮಕ ಕಛ ೋರಿಯ ಎದ್ುರು), ಮೈಸೂರು

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ್: ಡಾ. ರಾಜಶ ೋಖರ ಜಮದ್ಂಡಿ, ಬಸವಕೃಪ, ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣ , ಬಳ್ಾಾರಿ ರಸ್ ,ೆ ಪಟ ೋಲ್ ಹ ೈಸೂೂಲ್
ಹತೆರ, ಹ ೂಸಪ ೋಟ – 583 201, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ ,ೆ ಕನಾಾಟಕ. ದ್ೂ:9448441471
ವಿದ್ಾಾಹಹತ :

ಎಂ.ಎ. ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.

ಮಂಚಂಚ :

rasagna.j333@gmail.com

ಹಂದಿನ ಹತದ್ :ೆ

ಅತಥಿ ಉಪನಾಯಸಕರಾಗ್ನ ವಿಜಯನ್ಗರ ಶ್ರೋಕೃಷ್ಣದ ೋವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯ ಪಿ.ಜಿ. ಸ್ ಂಟರ್ ಕ ೂಪಪಳ,
2017-18 ಸ್ಾಲಿನ್ಲಿೆ ಸ್ ೋವ ಸಲಿೆಸ್ತ್ದ ದೋನ .

ಭ ೇದನಾನತಭವ:
1.

1995-2013ರವರ ಗ (ಪಿ.ಯು.ಸ್ತ್., ಪದ್ವಿ ಮತ್ುೆ ಸ್ಾನತ್ಕ ೂೋತ್ೆರ) ಹ ೂಸಪ ೋಟ , ಹ ಚ್.ಬಿ. ಹಳ್ಳಾ, ಹಿಟಾನಳ,
ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ, ಮೈಸೂರು, ಯಳಂದ್ೂರು, ಗುಂಡುೆಪ ೋಟ ಮತ್ುೆ ಕ ೂಪಪಳ.

2. 2011-12 ಮೈಸೂರಿನ್ ಜ .ಎಸ.ಎಸ. ಅಟ ೂೋನ ೂೋಮಸ್ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಮಂಡಳ್ಳ ಮತ್ುೆ ಅಧಯಯನ್ ಮಂಡಳ್ಳಯ
ಅಧಯಕ್ಷನಾಗ್ನ ಸ್ ೋವ .
ಯೇಜನಾ ಸ್ಹಾಯಕ ಮತತು ಭ ೇಧಕ:
1.

01.03.2013 ರಿಂದ್ 06.12.2013 ರವರ ಗ ಕನಾಾಟಕ ಜಾನ್ಪದ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯ ಪಾರದ ೋಶ್ಕ ಅಧಯಯನ್ ಜಾನ್ಪದ್
ಕಲಿಕಾ ಕ ೋಂದ್ರ, ಮಹಾದ ೋಶ್ವರ ಬ ಟಟ, ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ಜಿಲ .ೆ

2. 07.12.2013ರಿಂದ್ 30.08.2015 ರವರ ಗ ಕನಾಾಟಕ ಜಾನ್ಪದ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯ ಪಾರದ ೋಶ್ಕ ಅಧಯಯನ್ ಮತ್ುೆ
ಜಾನ್ಪದ್ ಕಲ ಗಳ ಕಲಿಕಾ ಕ ೋಂದ್ರ, ಬಿೋದ್ರ, ಬಿೋದ್ರ ಜಿಲ .ೆ
3. 14.09.2016 ರಿಂದ್ 31.05.2017 ರವರ ಗ ಕನಾಾಟಕ ಜಾನ್ಪದ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯ ಪಾರದ ೋಶ್ಕ ಅಧಯಯನ್ ಮತ್ುೆ
ಜಾನ್ಪದ್ ಕಲ ಗಳ ಕಲಿಕಾ ಕ ೋಂದ್ರ, ಜ ೂೋಯಿಡಾ, ಉ.ಕ. ಜಿಲ ೆ.
ಪ್ರಕಟಣ ಗಳು:
1.

1996 ಅಂಗಳ (ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್)

2. 2004 ಸವಾಜ್ಞನ್ ವಚನ್ಗಳು ಒಂದ್ು ಜಾನ್ಪದೋಯ ಅಧಯಯನ್ (ಪಿ.ಹ ಚ್.ಡಿ. ಮಹಾಪರಬಂಧ)

3. 2005 ಚಂತ್ನಾಂಚಲಿ
4. 2007 ಸಮಪಾಣ (ಸಹ ೂೋದ್ರನ ೂಂದಗ )
5. 2008 ನಿಸ್ತ್ಸೋಮ ಪಥ (ಸಹ ೂೋದ್ರನ ೂಂದಗ )
6. 2008 ವಚನ್ ಪರಿಮಳ (ಬಸವಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ ಶ್ರೋ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತ ೋಶ್ವರ ಸಂಸ್ಾೆನ್ ಮಠ ಇಳಕಲೆ).
7. 2009 ವಚನ್ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ್ಲಿೆ ಪರತಭಟನ
8. 2010 ವಿವ ೋಕಾಂಜಲಿ
9. 2011 ಕಿರಣ್-ಹ ೂಂಗ್ನರಣ್ (ಶ್ರೋಮತಯಂದಗ )
10. 2012 ಜಾನ್ಪದ್ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗಮ (ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಶ ವೋಶ್ವರಯಯ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ-ಬ ಂಗಳೂರು, 2014ರಲಿೆ)
11. 2013 ದ ೋವನ್ೂರು ಗುರುಮಲ ೆೋಶ್ವರ (ಮಹಾನ್ ವಯಕಿೆ ಚತ್ರ)
12. 2013 ಪುನ್ರುತಾೆನ್
13. 2013 ಮೋಳ್ಳಗ್ನ ಮಾರಯಯನ್ ವಚನ್ ದೋಪಿಕ
14. 2014 ವಚನ್ಗಳಲಿೆ ದ್ೃಷಾಠಂತ್ಗಳು
15. 2015 ವಚನಾವಲ ೂೋಕನ್
16. 2015 ಬಸವಾಭಿವಯಕಿೆ
17. 2015 ಶಾಹಿೋನ್ (ಡಾ.ಅಬುೆಲ್ ಖದೋರ್ ಅವರ ಅಭಿನ್ಂದ್ನಾಗರಂಥ. ಸಹ ಸಂಪಾದ್ಕ)
18. 2015 ಚರಂತ್ನ್ ಸತ್ಯ (ಶ್ರೋಮತಯಂದಗ )
19. 2015 ಅಲೆಲಿೆ ಬರ ದ್ದ್ುದ
20. 2016 ವಿನ ೂೋದ್ ಪರಬಂಧ 2011 (ಕನಾಾಟಕ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮಿ ಬ ಂಗಳೂರು)
21. 2016 ಜಾನ್ಪದ್ ಸಂಪತ್ುೆ
22. 2016 ಸಂಬಂಧಗಳು
23. 2017 ಲ ೂೋಕದಾಗ ಇರ ೂೋತ್ನ್ಕ ಬ ೋಕಾಗ್ನ ಇರಬ ೋಕ
24. 2017 ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ಜಿಲ ೆಯ ಜಾತ ರ ಮತ್ುೆ ಹಬಬಗಳು
25. 2017 ವಚನಾನ್ುಭವ
ಪ್ರಕಟಣ ಯಲ್ಲಿ:
1.

ಜಾನ್ಪದ್ ಗರತಯ ಮನ ೂೋಭಾವ

2. ಬಿೋದ್ರ್-ಬಿದ್ರಿ
3. ಬಿೋದ್ರ ಜಿಲ ೆಯ ಪರಮುಖ ಐತಹಾಸ್ತ್ಕ ಸೆಳಗಳು.
4. ಪುಸೆಕಾವಲ ೂೋಕನ್
1.

ಹ ೂಸಪ ೋಟ ಆಕಾಶ್ವಾಣಿ ಕ ೋಂದ್ರದ್ಲಿೆ 1995-2007ರವರ ಗ ಅನಿಯಮಿತ್ ಉದ ೂಘೋಷ್ಕ ರಾಜಯದ್ ಕ ಲ
ಆಕಾಶ್ವಾಣಿ (ಹ ೂಸಪ ೋಟ , ಹಾಸನ್, ಬ ಂಗಳೂರು, ಕಲಬುಗ್ನಾ, ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ) ಕ ೋಂದ್ರಗಳಲಿೆ
ಚಂತ್ನ್ ಪರಸ್ಾರ. ದ್ೂರದ್ಶ್ಾನ್ ಚಂದ್ನ್ದ್ಲಿೆ ಬ ಳಗು ಸಂದ್ಶ್ಾನ್, ಬ ಂಗಳೂರು ಬಸವಟೋವಿಯಲಿೆ
2008ರಲಿೆ ಮೋಳ್ಳಗ್ನ ಮಾರಯಯ (2018) ಕುರಿತಾಗ್ನ ಉಪನಾಯಸ.

2. ಪರಬಂಧ ಮಂಡನ / ಉಪನಾಯಸ:
1.

3/8/2009 ಶ್ವತ್ತ್ವ ರತಾನಕರ: ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ್: ಶ್ರೋ ಮಹಾ ಮಹತೆನ್ ಮಠ ತೋಥಾಹಳ್ಳಾ

2. 4/9/2009 ವಚನ್ಕಾರರ ಲ ೂೋಕಾನ್ುಭವ: ವಚನ್ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷ್ತ್ುೆ, ಮೈಸೂರು
3. 14/01/2010 ಶ್ರಣ್ರ ಬದ್ುಕು:ಸ್ತ್ದ್ಧಗಂಗಾಮಠ-ತ್ುಮಕೂರು
4. 2010 ಆಡಳ್ಳದ್ಲಿೆ ಕನ್ನಡ: ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದಧ ಪಾರಧಿಕಾರ – ಬ ಂಗಳೂರು
5. 16/3/2010 ಬುದ್ಧಬಸವ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ್: (ಬುದ್ಧನ್ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳು)
ಜ .ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲ ೋಜು, ಮೈಸೂರು
6. 14/4/2011 ವಚನ್ ಸಂಸೃತ- ಡಾ. ದ ೋವ ೋಂದ್ರಕುಮಾರ ದ್ತೆ ಕಾಯಾಕರಮ ವಿದಾಯವಧಾಕ ಸಂಘ –
ಧಾರವಾಡ ಇತಾಯದ…
7. ಅನ ೋಕ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ೋ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಾಂಸೃತಕ ಕಾಯಾಕರಮಗಳಲಿೆ ಸಕಿರೋಯವಾಗ್ನ
ಭಾಗವಹಿಸುತೆರುವುದ್ು.
ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳು:
1.

1994ರಲಿೆ: ‘ತಂಗಮಮ-ನಾಗರಾಜರಾವ್ ದತ್ತುನಿಧಿ’ ಬಹುಮಾನ್, ಭಾರತೋಯ ಕನಾಾಟಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ಬ ಂಗಳೂರು.

2. 2003ರಲಿೆ ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಪ ರೇಮ’ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ ಬಸವಕ ೋಂದ್ರ ಶ್ರೋ ಮುರುಘಾ ಮಠ-ಚತ್ರದ್ುಗಾ.
3. 2009ರಲಿೆ ‘ಶಿರೇ ಬಸ್ವಗತರತ ಕಾರತಣಾ’ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ, (ವಚನ್ ಪರಿಮಳ-ಕೃತಗ ) ಶ್ರೋ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತ ೋಶ್ವರ
ಸಂಸ್ಾೆನ್ ಮಠ, ಇಳಕಲೆ.
4. 2011ರಲಿೆ ‘ಸಾಹತಾ ಸೌರಭ’ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ, ಸುಮ ಸ್ೌರಭ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತರಕ – ಮಂಗಳೂರು
5. 2011ರಲಿೆ ‘ಬಸ್ವರತನ’ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ, ಬಸವ ೋಶ್ವರ ಎಕಸಪ ರಸ್ ಪತರಕ , ಹ ೂಸಪ ೋಟ .
6. 2014ರಲಿೆ ‘ವಿಶ ವೇಶವರಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ’ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ ಭಾರತ್ರತ್ನ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ ವೋಶ್ವರಯಯ ಎಂಜಿನ್ಯರಿಂಗ್
ಪರತಷಾಠನ್ ಟರಸ್ಟ(ರಿ). ಬ ಂಗಳೂರು. (‘ಜಾನ್ಪದ್ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗಮ’ ಕೃತಗ )
7. 11.05.2015 ‘ಬಸ್ವ ಶಿರ ೇಮಣಿ’ ರಾಜಯ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ’ ಭಾರತ್ರತ್ನ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ ವೋಶ್ವರಯಯ ಎಂಜಿನ್ಯರಿಂಗ್
ಪರತಷಾಠನ್ ಟರಸ್ಟ(ರಿ). ಬ ಂಗಳೂರು.
8. 2014ರಲಿೆ ‘ಜಾನಪ್ದ ರತನ’ ಪರಶ್ಸ್ತ್ೆ ಎಂ. ಈ. ದ ೋಶ್ಪಾಂಡ ಪರತಷಾಠನ್, ಬಿೋದ್ರ.
ಇನ್ೂನ ಅನ ೋಕ…….

