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ಮನದ ವಿಳಾಸ್
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ಸದೇವಾನತಭವ

:

1. ವಿಶವಕವಿ ಕುವ ಂಪು ಪರಥಮ ದ್ರ್ ೆ ಕಾಲ ೋಜು ವಿಜಯನ್ಗರ ಮೊದ್ಲ್ನ್ ೋ ಹಂತ್, ಮೈಸ ರು ನ್ಲ್ಲೂ
ಅತಥಿ ಉಪನ್ಾುಸಕರಾಗಿ ಸ್ ೋವ .
2. ಶ್ರೋ ಆದಿಚುಂಚನ್ಗಿರಿ ಪರಥಮ ದ್ರ್ ೆ ಕಾಲ ೋಜು, ಹ ಚ್.ಡಿ ಕ ೋಟ ಮೈಸ ರು ಜಿಲ ೂಯಲ್ಲೂ ಅತಥಿ
ಉಪನ್ಾುಸಕರಾಗಿ ಸ್ ೋವ .
ಲದೇಖನ ಪ್ರಕಟಣದ

:

1. 2014 ರಲ್ಲೂ ಕನ್ಾೆಟಕ ರ್ಾನ್ಪದ್ ವಿಶವವಿದ್ಾುಲ್ಯ ಗ ಟಗ ೋಡಿ ಇವರು ಹ ರತ್ಂದ್ ‘ ದ್ಕ್ಷಿಣ
ಭಾರತೋಯ ದ್ ೋಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕ ೋಶ’ ಸಂಪುಟ 2 ರಲ್ಲೂನ್ ಲ ೋಖನ್ಗಳು ಬಾದ್ಮಿ(ಪು.ಸಂ 998),
ಬೋಟ (ಪು.ಸಂ 718)
2. ಶಾರದ್ ಶ ಣ ೈ ಅವರ ಶ್ೋಲ್ ಮತ್ುು ಸತ್ು ಕತ ಯ ‘ಶ್ೋಲ್ದ್ ಳಗಣ ಸತ್ು’-ಪರಿಕಲ್ೆನ್ಾತ್ಮಕ
ಸಂಶ ೋಧನ್ ಸಂ. ಎಸ್.ಡಿ ಶಶ್ಕಲಾ
3. ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ ಾಯ ಬ ಳವಣಿಗ - ಸಂಶ ೋಧನ್ಾ ಮಾಗೆ , ಮಾಸ್ತ್ಕ ಪರತಕ ಮಾನ್ಸಗಂಗ ೋತರ
ಮೈಸ ರು.
4. ಕನ್ನಡ ಲ ೋಖಕಿಯರ ಸಂಕ್ಷಿೋಪು ನ್ ೋಟ - ಅನ್ನ್ು ಪರತಕ ಮಾಸ್ತ್ಕ ಪತರಕ , ಬ ಂಗಳೂರು

5. ತರವ ೋಣಿಯವರ ಸ್ ೋತ್ು ಗ ದ್ದವಳು ಮತ್ುು ಶರಪಂಜರ ಕಾದ್ಂಬರಿಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಾಹ ೋತ್ುರ
ಸಂಬಂಧ-ವಿಶ ೂೋಷಣ - ಶ ೋಧ ಭಾರತ ತ ೈಮಾಸ್ತ್ಕ ಪತರಕ , ಭಾರತ ಕಾಲ ೋಜು ಮದ್ ದರು.
6. ವಾಣಿ ಮತ್ುು ತರವ ೋಣಿ ಕಾದ್ಂಬರಿಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಾಹ – ಅಭಿವುಕು ಸಂ. ಡಾ. ಚ.ನ್ಾ
ಯಶವಂತ್ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೋ ವಿಘ್ನೋಶವರ ಪರಕಾಶನ್ ಮೈಸ ರು.
7. ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಾಹಿತ್ುದ್ ಸಂಕ್ಷಿೋಪು ನ್ ೋಟ – ಬಹುಮುಖಿ ಸಂ. ಡಾ. ಚ.ನ್ಾ
ಯಶವಂತ್ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೋ ವಿಘ್ನೋಶವರ ಪರಕಾಶನ್ ಮೈಸ ರು.
ಭಾಗವಹಸಿದ ವಿಚಾರಸ್ಂಕಿರಣಗಳು ಮತತು ಕಮಮಟಗಳು
1. ಜನ್ನ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಸಂಭ್ರಮ : ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಬ.ಎನ್.ಇ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ ಾ
ಬ ಂಗಳೂರು ಮತ್ುು ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತ ಇಲಾಖ ಕನ್ಾೆಟಕ ಸಕಾೆರ, ಬ ಂಗಳೂರು
ಸಹಯೋಗ. ದಿನ್ಾಂಕ: ಸ್ ಪಟಂಬರ್ ೧೩ ಮತ್ುು ೧೪, ೨೦೧೩.
2. ದ್ ೋವನ್ ರು ಮಹಾದ್ ೋವ ಅವರ ಎದ್ ಗ ಬದ್ದ ಅಕ್ಷರ: ಕಾಲ್ದ್ ಕನ್ನಡಿ- ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ುು
ಮುಕು ಸಂವಾದ್, ಮೈಸ ರು ವಿಶವವಿದ್ಾುನ್ನಲ್ಯ, ಡಾ.ಬ.ಆರ್.ಅಂಬ ೋಡಕರ್ ಸಂಶ ೋಧನ್ಾ ಹಾಗ
ವಿಸುರಣ ಕ ೋಂದ್ರ, ವಿಸಮಯ ಫ ಂಡ ೋಶನ್(ರಿ.) ಮೈಸ ರು, ಗಾರಮಿೋಣ (ರಿ.), ಮೈಸ ರು, ಇವರ
ಸಂಯುಕು ಆಶರಯ ದಿನ್ಾಂಕ: ೮ನ್ ೋ ಜ ನ್, ೨೦೧೩.
3. ಆಳಾವಸ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರತಷಾಾನ್ (ರಿ.) ಮ ಡುಬದಿರ , ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಆಳಾವಸ್ ನ್ುಡಿಸ್ತ್ರಿ ವಿರಾಸತ್೨೦೧೩, ಕನ್ನಡ ನ್ಾಡು-ನ್ುಡಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸಮೇಳನ್, ನ್ವ ಂಬರ್ ೧೧, ೧೨ ಮತ್ುು ೧೩.
4. University of Mysore two day brain starming workshop on successfully facing competitive
examination 29th and 30th -೨೦೧೨
5. ಕಲಾುಣ ಚಾಲ್ುಕುರ ಶಾಸನ್ಗಳ ಭಾಷ ಯ ರಚನ್ ’ಕನ್ಾೆಟಕ ಕ ೋಂದಿರೋಯ ವಿಶವವಿದ್ಾುಲ್ಯ,
ಗುಲ್ಬಗಾೆ. ೨೦೧೩
6. ಕ .ಪಿ.ಪೂಣೆಚಂದ್ರ ತ ೋಜಸ್ತ್ವ - ೭೫ರ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಸಂಸೃತ ಚಚ ೆಯ ಕಾಯೆಗಾರ, ಕುಪೆಳ್ಳಿ,
ಶ್ವಮೊಗಗ ೨೦೧೪
7. University of mysore department of library and information science and mysore
university library- one day user awareness programme on ‘shodhaganga’, A digital
repository of Indian E–theasis & E-dissertations ೨೦೧೪
8. ಭಾಷಾಂತ್ರ: ಕಾಲ ಜ್ ಅಧಾುಪಕರ ಪ್ಾಲ್ಲನ್ ಒಂದ್ು ಸಶಕು ಸ್ಾಧನ್ ೨೦೧೫.
9. 104ನದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಹಳಾ ದಿನಾಚರಣದ ವಿಚಾರ ಸ್ಂಕಿರಣ “ಮಹಳಾ ದ್ೌಜಜನಾ:
ಲಂಗತವ-ಕಾನೂನತ-ಪ್ರತಿರದೂೇಧದ ನದಲದಗಳು” ಕತವದಂಪ್ು ಕನನಡ ಅಧಾಯನ ಸ್ಂಸದೆ,
ಮಾನಸ್ಗಂಗದೂೇತಿರ, ಮೈಸ್ೂರತ – 2014.

