ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಆರ್. ದುರ್ಗಾದಗಸ್
ಪ್ೊಸ್ುುತ ಹುದೆೆ: ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ್ೋೇಂದ್ರ, ಭಾರತೋಯ ಭಾಷ್ಗಳ ಕ್ೋೇಂದ್ರ ಸೇಂಸ್್ೆ,
ನ್ೇಂ.ಇ3, 1ನ್ೋ ಮೋನ್, ಸರಸವತಪುರೇಂ, (ಅಗ್ನನಶಾಮಕ ಕಛ್ೋರಿಯ ಎದ್ುರು), ಮೈಸೂರು
ಹಿಂದಿನ ಹುದೆೆ:

ಪ್ಾರಧ್ಾಯಪಕರು, ಕನಾೇಟಕ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಧ್ಾರವಾಡ

ಮನೆ ವಿಳಗಸ್:

‘ ಜೋವಧ್ವನಿ’ 6 ನ್ೋ ಅಡಡರಸ್್ೆ, ಕಲ್ಾಯಣ ನ್ಗರ, ಧ್ಾರವಾಡ – 580 007.

ವಿದಗಾಹಾತೆ:

ಎೇಂ.ಎ. (ಕನ್ನಡ), ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. (ಜಾನ್ಪದ್)

ಸೆೇವಗನುಭವ:

1. ಅಧ್ಾಯಪಕ (ಸ್ಾನತಕ ಪದ್ವಿ): ಎಸ್.ಎಸ್.ಕ್.ಬಿ. ಮಹಾವಿರಾಯಲಯ, ಬಸವಕಲ್ಾಯಣ (1980-87)

2. ಅಧ್ಾಯಪಕ (ಸ್ಾನತಕ್ೂೋತೆರ ಪದ್ವಿ): ಗುಲಬರ್ಾೇ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ ಸ್ಾನತಕ್ೂೋತೆರ ಕ್ೋೇಂದ್ರ, ನ್ೇಂದಿಹಳ್ಳಿ,

ಸೇಂಡೂರು (ತಾ), ಬಳ್ಾಿರಿ (ಜ) (1987-89)
3. ಪರವಾಚಕ: ಸ್ಾನತಕ್ೂೋತೆರ ಕ್ೋೇಂದ್ರ, ಬ್ಳರ್ಾವಿ, ಕನಾೇಟಕ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಧ್ಾರವಾಡ (1997) ಪ್ಾರಧ್ಾಯಪಕರಾಗ್ನ
ಒಟುು 18 ವರ್ೇಗಳ ಅನ್ುಭವ
ಆಡಳಿತಗತಗಾಕ ಅನುಭವ:
1.

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅೇಂಬ್ೋಡಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗ, ಕ.ವಿ.ವಿ., ಧ್ಾರವಾಡ – ನಿರ್ೋೇಶಕರಾಗ್ನ (2004ರಿೇಂದ್ 2006)

2. ಕನ್ನಡ ಅಭಾಯಸ ಮೇಂಡಳ್ಳ – ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ನ (2007ರಿೇಂದ್ 2009)
3. ಡಾ. ಆರ್.ಸ್ತ್. ಹಿರ್ೋಮಠ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಿೋಠ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ನ (2009ರಿೇಂದ್ 2011)
4. ಡಿೋನ್, ಕಲ್ಾ ನಿಕಾಯ: 2011ರಿೇಂದ್ 2012
5. ಸ್ತ್ೇಂಡಿಕ್ೋಟ್ ಸದ್ಸಯರು: 2012ರಿೇಂದ್ 2013
6. ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲಯಮಾಪನ್), ಕ.ವಿ.ವಿ., ಧ್ಾರವಾಡ – 2012ರಿೇಂದ್ 2013
ಯಶಸ್ವಿ ಮಗರ್ಾದಶಾನ:
ಪಿ.ಹ್ಚ್.ಡಿ.

: 21

ಎೇಂಫಿಲ್.

: 16

ಪ್ೊರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗರ್ಾದಶಾನ:
ಪಿ.ಹ್ಚ್.ಡಿ.

:4

ಪ್ೂರ್ಾರ್ೆೊಳಿಸ್ವದ ಸ್ಿಂಶೆ ೇಧನ ಯೇಜನೆರ್ಳು:
1.

ಕನಾೇಟಕ ಮತುೆ ಆೇಂಧ್ರ ಗಡಿಭಾಗದ್ ಕನ್ನಡ ಬಯಲ್ಾಟ ಸ್ಾಹಿತಯ. (ಯು.ಜ.ಸ್ತ್. 2006-09)

2. ಕನಾೇಟಕ ರಾಜಯ ಸಕಾೇರದ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡ ಸೇಂಶ್ ೋಧ್ನಾ ವಿರ್ಯ ಕ್ೂೋಶ’ (20092012)
ಪ್ೊಕಟಣೆರ್ಳು:
1.

ಪುಸೆಕಗಳು

:

18

2. ಸೇಂಶ್ ೋಧ್ನಾ ಲ್್ೋಖನ್ಗಳು :

61

3. ಜಾನ್ಪದ್ ಲ್್ೋಖನ್ಗಳು

45

:

ಕರ.ಸೇಂ.

ಕೃತಗಳು

ವರ್ೇ

01

ಭಾರತ ರತನ ಬಾಬಾಸಹ್ೋಬ ಅೇಂಬ್ೋಡಕರ

1990

02

ಬಯಲ್ಾಟ ಪದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂಸೃತ

1995

03

ಗ್ನರಿಜಾ ಕಲ್ಾಯಣ (ಸೇಂಪ್ಾದ್ನ್)

1995

04

ಬಳ್ಾಿರಿ ಜಲ್್ಿಯ ಬಯಲ್ಾಟಗಳು

1996

05

ಮೂರು ದ್ಲ್ಲತ ಕಮಮಟಗಳು (ಸೇಂಪ್ಾದ್ನ್)

1996

06

ಅನ್ುಸೇಂಧ್ಾನ್ದ್ ಹ್ೂಸ ಹಾದಿ (ವಿಮಶ್ೇ)

2000

07

ಬ್ೋವು ಬ್ಲಿ (ಸೇಂಪ್ಾದ್ನ್)

2000

08

ಸ್್ೂೋರುತಹುದ್ು ಮನ್ಯ ಮಾಳ್ಳರ್್ (ವಿಮಶ್ೇ)

2004

09

ಬತೆದ್ ಸ್್ಲ್್ (ಜಾನ್ಪದ್ ಲ್್ೋಖನ್ಗಳು)

2004

10

ಬಯಲ್ಾಟ ಪದ್ಯ ಸ್ಾಹಿತಯ

2005

11

ಉರಿಯುೇಂಡ ಕಪುೇರ (ಸೇಂಪ್ಾದ್ನ್)

2005

12

ಅರಿವಿನ್ ಬ್ನ್ುನ ಹತೆ (ವಿಮಶ್ೇ)

2006

13

ಬಯಲ್ಾಟ ಸ್ಾಹಿತಯ (ಸೇಂಪುಟಗಳು)

2006

14

ಕಾಳಗದ್ ಕಥ್ಗಳು

2006

15

ಕಲ್ಾಯಣದ್ ಕಥ್ಗಳು

2006

16

ಪುರಾಣದ್ ಕಥ್ಗಳು

2006

17

ಕುಡುತನಿ ನ್ರಸ್ತ್ೇಂಗರಾಯ ಕೃತ ಬಯಲ್ಾಟಗಳು

2006

18

ರ್ೋಸ್ತ್ೋ ಮಾಗೇ

2013

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಿಂರ್ ಸ್ಿಂಸೆೆರ್ಳ ಸ್ದಸ್ಾತಿ:
1.

ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿರ್ತುೆ (1997 ರಿೇಂದ್)

2. ಕನ್ನಡ ಅಭಾಯಸ ಮೇಂಡಳ್ಳ, ಕನಾೇಟಕ ಮುಕೆ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಮೈಸೂರು (2004ರಿೇಂದ್)
3. ಕನ್ನಡ ಅಭಾಯಸ ಮೇಂಡಳ್ಳ, ಬ್ೇಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಬ್ೇಂಗಳೂರು (2004 ರಿೇಂದ್)
4. ಕನ್ನಡ ಅಭಾಯಸ ಮೇಂಡಳ್ಳ, ತುಮಕೂರು ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ತುಮಕೂರು (2005 ರಿೇಂದ್)
5. ಕನ್ನಡ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಮೇಂಡಳ್ಳ, ಬ್ೇಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಗುಲಬರ್ಾೇ ವಿಶವವಿರಾಯನಿಲಯಗಳು, (1990 ರಿೇಂದ್)
6. ಕನಾೇಟಕ ಜಾನ್ಪದ್ ಮತುೆ ಯಕ್ಷರ್ಾನ್ ಅಕಾಡ್ಮಿ, ಬ್ೇಂಗಳೂರು (2001-04)
7. ಕನಾೇಟಕ ಸ್ಾಹಿತಯ ಪರಿರ್ತುೆ, ಬ್ೇಂಗಳೂರು (2001 ರಿೇಂದ್)
ಪ್ತಿೊಕೆರ್ಳ / ನಿಯತಕಗಲ್ಲಕೆರ್ಳ ಸ್ಿಂಪಗದಕೇಯ:
1.

Humanities Karnataka University’s Journal (2003-05)

2. ಕನಾೇಟಕ ಭಾರತ (2006-07)
ಇತರೆ ಪ್ಠೆಾೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು / ಜವಗಬ್ಗೆರಿರ್ಳು:
1.

ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಹಕ ಸದ್ಸಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇಂಘ, ಕನಾೇಟಕ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಧ್ಾರವಾಡ (1993-95)

2. ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಪಿ.ಜ. ಜಮಾಾನಾ, ಕನಾೇಟಕ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ ಸ್ಾನತಕ್ೂೋತೆರ ಕ್ೋೇಂದ್ರ, ಬ್ಳರ್ಾವಿ. (1994)
3. ನಿಲಯ ಪ್ಾಲಕ, ಬರಹಮಪುತರ ವಿರಾಯರ್ಥೇ ನಿಲಯ, ಕ.ವಿ.ವಿ. ಸ್ಾನತಕ್ೂೋತೆರ ಕ್ೋೇಂದ್ರ, ಬ್ಳರ್ಾವಿ (1995)
4. ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ, ವಿರಾಯರ್ಥೇ ಕಲ್ಾಯಣ ವಿಭಾಗ, ಕ.ವಿ.ವಿ. ಸ್ಾನತಕ್ೂೋತೆರ ಕ್ೋೇಂದ್ರ, ಬ್ಳರ್ಾವಿ (1996)
5. ನಿಲಯ ಪ್ಾಲಕ, ಮಲಪರಭಾ ವಿರಾಯರ್ಥೇ ನಿಲಯ, ಕನಾೇಟಕ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಧ್ಾರವಾಡ. (1998-2000)
6. ಕನಾೇಟಕ ವಿರಾಯವಿಧ್ೇಕ ಸೇಂಘ, ಧ್ಾರವಾಡ
7. ದ್ೂರು ವಿಭಾಗ, ಕನಾೇಟಕ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಧ್ಾರವಾಡ (1999 ರಿೇಂದ್)
8. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾೇಟಕ ರ್ೋಸ್ತ್ೋ ಸ್ಾೇಂಸೃತಕ ಸೇಂಘ, ಧ್ಾರವಾಡ
ಪ್ೊಶಸ್ವು ಪ್ುರಸಗಾರರ್ಳು:
1.

ಕನಾೇಟಕ ಜಾನ್ಪದ್ ಮತುೆ ಯಕ್ಷರ್ಾನ್ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಪರಶಸ್ತ್ೆ (1996)

2. ಕನ್ನಡ ಪುಸೆಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ (1996)
3. ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲೇಂಗ ಪ್್ದಿಿ ಪರಶಸ್ತ್ೆ (2010)
4. ಕನಾೇಟಕ ರಾಜಯ ಪರಶಸ್ತ್ೆ (2010)

