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1. ಳದ್ಹಯಭ್ಹಯಷ   :ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎನ್.ಇ.ಟಿ (ಕನ್ನಡ), ಸಸೆಟ್ (K-SET), ಎಂ.ಎ. (ಕನ್ನಡ),   

    ಎಂ.ಎ. ಭ್ಹವಹ ಳಜ್ಞಹನ್, ಎಂ.ಎ. ಷಮೂಸ ಷಂಸನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರರಸೂೋದ್ಯಮ, ಬಿಇಡಿ.  

    ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಹ – ಭ್ಹವಹಳಜ್ಞಹನ್, ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಹ - ಷಮೂಸ ಷಂಸನ್ ಮತ್ತು  

    ಪತ್ರರಸೂೋದ್ಯಮ, ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಹ – ಭ್ಹವಹಂತ್ರ, ಡಿಪ್ಲೊಮಹ – ತೆಲತಗತ,, ಷಂದಿ ರತ್ನ  

 

ೃತ್ರು ಅನ್ತಭ : ಟ್ತು 10 ಶಷಗಳತ (ಷಂಶೂೋಧನೆ) 
 

1. ಅಸೊೋಶಯೋಟ್ ಫೆಱೂೋ - ಮೋ 23, 2016 ರಂದ್ ಜನ್ರ 31, 2022 

ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಭ್ಹರತ್ರೋಯ ಭ್ಹವಹ ಷಂಶಹಾನ್, ಮೈಷೂರತ.  

ಕಹಯಷಕ್ಷೋತ್ರ – ಪರತ್ರ ಶಷ ಷಂಶೂೋಧನಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ತನ ಸೈೂಂಡತ ಪುಷುಕ ರೂಪದ್ಱೊ 

ಪರಕಟಿಷತುದ್ತ.(ಡಹಾರಹಧನೆ; ಶಹಂಷಕೃತ್ರಕ ಪದ್ಸೂೋವ, ಗದ್ಹಯತದ್ಧ; ಶಹಂಷಕೃತ್ರಕ ಪದ್ಸೂೋವ, ಭಕ್ತು ಪರಂಪರ 

ಮತ್ತು ಚರತೆರ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಗಳನ್ತನ ಸೈೂಳಳಱಹಗಿದೆ .) ಸಳಗನ್ನಡದ್ಱೊ ಷಂಶೂೋಧನೆ, ಕಮಮಟ್ಗಳತ, ಳಚಹರ 

ಷಂಕ್ತರಣಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಕರಪತ್ರ ತ್ಯಹರ, ಪರದ್ವಷನ್ ಮಲ ಏರ್ಹಷಟ್ತ ಇತ್ಹಯದಿ.  

2. ಕ್ತರಯ ಷಂಪನ್ೂಮಲ ಯಕ್ತು -  3 ಶಷಗಳತ –  ಭ್ಹರತ್ರೋಯ ಭ್ಹಷೆಗಳ ಭ್ಹವಕ ದ್ತ್ಹುಂವ ಕೂಕಟ್ (LDC-IL), 

ಭ್ಹರತ್ರೋಯ ಭ್ಹವಹ ಷಂಶಹಾನ್, ಮೈಷೂರತ.  

ಕಹಯಷಕ್ಷೋತ್ರ – ಕನ್ನಡ ಭ್ಹಷೆ ಷಂಬಂಧಿಶದ್ಂತೆ ದ್ತ್ುಕಣಜಗಳನ್ತನ ರೂಪಿಷತುದ್ತ (Corpus Creation), 

ಭ್ಹವಹಳಜ್ಞಹನ್ದ್ ಷನೆನಱಯಱೊ ಪದ್ಗಳ ಳಂಗಡಣೆ (Parts of Speech tagging) ಧವನಿಗಳ ಳಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು 

ಅುಗಲ ಟಿಪಣಿ ಬರಯತುದ್ತ (Speech segmentation/annotation,) ಆಕೃತ್ರಮಹ ಳಜ್ಞಹನ್ (Morphology) 

ಧವನಿ ಪದ್ಸೂೋವಗಲ ಪದ್ಷಂಗರಸ (Pronunciation Dictionary) ಇತ್ಹಯದಿ.  

3. ಷರಯ ಭ್ಹವಹಳಜ್ಞಹನಿ - 1 ಶಷ 6 ತ್ರಂಗಳತ – ಶಡಹಸ (C-DAC), ಬಂಗಳೂರತ.  

ಕಹಯಷಕ್ಷೋತ್ರ –  ಷಂದಿಯಂದ್ ಕನ್ನಡಸಕ ಅನ್ತಳಹದ್ ಮತ್ತು ಅನ್ತಳಹದಿಶದ್ ಪದ್ಗಳನ್ತನ ಳಹಯಕರಣಹತ್ಮಕಳಹಗಿ 

ಳಂಗಡಿಷತುದ್ತ. (POS Tagging), ದ್ತ್ುಕಣಜಗಳನ್ತನ ರೂಪಿಷತುದ್ತ ಇತ್ಹಯದಿ. 

4. ಷಂಪನ್ೂಮಲ ಯಕ್ತು - 10 ತ್ರಂಗಳ ಅನ್ತಭ ಮದ್ರ್ ಟ್ಂಗ್ ಷರ್ೋಷ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಹ, ಶಐಐಎಲ್, ಮೈಷೂರತ 

ಕಹಯಷಕ್ಷೋತ್ರ –  ಳಳಧ ಭ್ಹಷೆಗಳನ್ತನ ಧವನಿಷಂಬಂಧಳಹಗಿ ಳಶೊೋವಷತುದ್ತ (Phonetic Analysis ) ಷಂಸೋತ್ರ, 

ಬತಂದೆೋಲಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಆದಿಕನಹಷಟ್ಕ ಭ್ಹಷೆಗಳನ್ತನ ಳಶೊೋಶಣೆ ಮಹಡಱಹಗಿದೆ. 



ಗಣಕಯಂತ್ರದ್ ಅನ್ತಭ : 

ಡಿಪೊಮೋ ಇನ್ ಕಂಪಲಯಟ್ರ್ ಸೆೈನ್  ಸೂೋರ್ಸಷ– 2010  

 MS-DOS Ms-Windows95/98/NT/2000/XP/vista 
Packages: MS-Office98, MS-Office, XP, XP pro, Linux, Internet 

ಪರಕಟ್ಣೆಗಳತ : 

1.  ‘ಡಹಾರಹಧನೆ; ಶಹಂಷಕೃತ್ರಕ ಪದ್ಸೂೋವ’ ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಭ್ಹರತ್ರೋಯ ಭ್ಹವಹ 

ಷಂಶಹಾನ್, ಮೈಷೂರತ CIIL PRESS - ISBN : 978-81-943849-1-5 ಈ ಕೃತ್ರಯನ್ತನ ಉಪರಹಶರಪತ್ರ 

ಷನಹಮನ್ಯ ರೋ ರ್ಂಕಯಯನಹಯತಾ ಅರತ 13/07/2019ರಂದ್ತ ಶಐಐಎಲ್ ನ್ ಷತಣಷ ಮಹೂೋತ್್ದ್ 

ಷಂದ್ಭಷದ್ಱೊ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಹಡಿದ್ರತ. 

2. ಕಹ ತ್ ಚಿ ಕಥನ್ ಳಧಹನ್, ತ್ಳತಕ್ತನ್ ರ್ಂಕಣಣಯಯ ಶಹಮರಕ ಗರಂಥಮಹಱ, ಮೈಷೂರತ, ಪರಕಟ್ಣೆ- ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 

ಷಂಷಕೃತ್ರ ಇಱಹಹ, ಪರಥಮ ಮತದ್ರಣ - 2017 -  ಈ ಕೃತ್ರಯನ್ತನ ಅಂದ್ತ ಮತಖಯಮಂತ್ರರಗಲಹಗಿದ್ದ ಷನಹಮನ್ಯ ರೋ 

ಶದ್ಧರಹಮಯಯ ಅರತ 12/07/2017ರಂದ್ತ ರಳೋಂದ್ರ ಕಱಹಕ್ಷೋತ್ರ, ಬಂಗಳೂರನ್ಱೊ 

ಱೂೋಕಹಪಷಣೊಲಶದ್ರತ. 

3.  ‘ಗದ್ಹಯತದ್ಧ; ಶಹಂಷಕೃತ್ರಕ ಪದ್ಸೂೋವ’ ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಭ್ಹರತ್ರೋಯ ಭ್ಹವಹ 

ಷಂಶಹಾನ್, ಮೈಷೂರತ (ಮತದ್ರಣಸಕ ಶದ್ಧಳಹಗಿದೆ) 

4. ಷಂರ್ಹದ್ನೆ- ‘ಅಭಿಜಹತ್ ಕನ್ನಡ ಒದ್ತ ಮತ್ತು ಳಶೊೋಶಣೆ’ (ಷಂರ್ಹದ್ಕರತ ಡಹ. ಮಹಱನಿ ಎನ್. ಅಭಯಂಕರ್ ಮತ್ತು ಡಹ. 

ಮರಶಹವಮಿ ಆರ್.) ಮತದ್ರಣಸಕ ಶದ್ಧಳಹಗಿದೆ.  

5.  ‘ಭಕ್ತು ಪರಂಪರ ಮತ್ತು ಚರತೆರ’ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ತನ ಕಚೋರ ಷಱೊಷಱಹಗಿದೆ. 

6. ಪರಷತುತ್ ಪಂಪಭ್ಹರತ್ದ್ಱೊ ಶಹಮಹನ್ಯ ಯಕ್ತು ಚಿತ್ರಣ  ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ತನ ಸೈತ್ರುಸೂಂಡತ 

ಕಹಯಷನಿಷಷಷಱಹಗತತ್ರುದೆ. 
 

ಪರಕಟಿತ್ ಱೋಖನ್ಗಳತ 

1. ‘ರೋರ್ಹದ್ರಹಜರ ಸರಭಕ್ತು ಶಹಷತ್ಯ’ ಅಭಿಜಹತ್ ಕನ್ನಡ, ರಫರೋಡ್ ಜನ್ಷಲ್ (ದೆವೈಮಹಶಕ ಷಂಶೂೋಧನಹ ಪತ್ರರಸ) 

ISSN-2347-4017, ಸೆಪ್ುಂಬರ್ – ಅಸೂುೋಬರ್, 2019, ಷಂಪುಟ್ - 5, ಷಂಚಿಸ - 5 

2. ಕಹ ತ್ ಚಿಕಕಣಣನ್ರ ಬರಸದ್ ಭ್ಹಷೆ, ಪರತ್ರಷಂದ್, ತ್ರಪಟ್ೂರತ, ಕನಹಷಟ್ಕ, ISSN 2320-9941, ಜೂನ್-2015 

3. ಕಹ ತ್ ಚಿಕಕಣಣನ್ರ ಬರಸ - ಜಹನ್ಪದ್ ಪರಜ್ಞೆ, ಪರತ್ರಷಂದ್, ತ್ರಪಟ್ೂರತ, ಕನಹಷಟ್ಕ, ISSN 2320-9941, ಮೋ-2015 

4. ಕಹ ತ್ ಚಿಕಕಣಣನ್ರ ಕಥೆಗಳಱೊ ದ್ಱತ್ ಪರಜ್ಞೆ, ಹೂನ್ನಸೂೋಗಿಱ, ಶೋಮಹತ್ರೋತ್ ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಚರತೆರಯ ಷಂಪುಟ್ಗಳತ, 

ಷಂಪುಟ್-5, ಕತರ್ಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧಯಯನ್ ಷಂಸೆಾ, ಪರಶಹರಹಂಗ, ಮೈಷೂರತ ಳವವಳದ್ಹಯನಿಲಯ -2014 

5. ಕಹ ತ್ ಚಿಕಕಣಣನ್ರ ಬರಸದ್ ಭ್ಹಷೆ, ಷವದೆೋೋ ಳಜ್ಞಹನ್ ಆಂದೊೋಲನ್ ಕನಹಷಟ್ಕ, ಕನಹಷಟ್ಕ ಸೆೈನ್  ಕಹಂರರ್ಸ 

ಬಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಮೈಷೂರತ ಳವವಳದ್ಹಯನಿಲಯ - ISSN 2249-5754, - 2014 

6. ಕಹ ತ್ ಚಿಕಕಣಣನ್ರ ಬರಸ - ಜಹನ್ಪದ್ ಪರಜ್ಞೆ, ಷವದೆೋೋ ಳಜ್ಞಹನ್ ಆಂದೊೋಲನ್ ಕನಹಷಟ್ಕ, ಕನಹಷಟ್ಕ ಸೆೈನ್  ಕಹಂರರ್ಸ 

ಬಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಮೈಷೂರತ ಳವವಳದ್ಹಯನಿಲಯ - ISSN 2249-5754, - 2014 

7. ‘ಉಸಕಶಹಲತ ಮತ್ತು ತ್ಷಮಹನ್ದ್ ಚಿಂತ್ನೆಗಳತ’ ಮಕಕಲತ, ಪಲೊ ಪರಕಹವನ್,ISBN 978-93-81920-77-0-2017 

8. ‘ಡಹಾರಹಧನೆ ; ಂದ್ತ ಶಹಂಷಕೃತ್ರಕ ಳರ್ೋಚನೆ ’ ಅಭಿಜಹತ್ ಕನ್ನಡ, ರಫರೋಡ್ ಜನ್ಷಲ್ (ದೆವೈಮಹಶಕ ಷಂಶೂೋಧನಹ 

ಪತ್ರರಸ) ISSN-2347-4017, ನ್ರ್ಂಬರ್ – ಡಿಸೆಂಬರ್, 2021, ಷಂಪುಟ್ - 7, ಷಂಚಿಸ - 6 

9. ಕನ್ನಡ ದಿನ್ಪತ್ರರಸಗಳಱೊ ಎರಲತ ಪದ್ಗಳತ, ಮತಕು ಅಧಯಯನ್, ಪರಶಹರಹಂಗ, ಕನಹಷಟ್ಕ ರಹಜಯ ಮತಕು 

ಳವವಳದ್ಹಯನಿಲಯ, ಮೈಷೂರತ, ಜತಱೈ- 2019 

10. ೂೋರ್ಹಲಕೃಶಣ ಅಡಿಗರ ‘ಹೂಷಷಹಡತ ಮತ್ತು ಹೂಷಷಹದಿ’ ಕನ್ ಳಮಶಷ, ಮನ್ದೊಳಗಣ ಮಱೊ, ಎರ್ಸ. ಎರ್ಸ. 

ಪಬಿೊಸೋಶನ್ , ಮೈಷೂರತ-2012 

11. ‘ಚತಂಚನ್ಕಟ್ಟುಯ ಳಶುತೆ ರಹಷತಗಳ ಜಹತೆರ’ ಮೈಷೂರತ ದಿಗಂತ್ ದಿನ್ಪತ್ರರಸ, ಮೈಷೂರತ 6/01/2010 



 

ಅಂತ್ಹರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣಗಳಱೊ ಪರಬಂಧಮಂಡನೆ 

1. ರಸೆಂಟ್ ಟ್ಟರಂಡ್  ಇನ್ ಱಟ್ರೋಚರ್ : ಎ ೂೊೋಬಲ್ ಪಸೆಷಕ್ತುೋವ್ ಕಮತಯನಿಸೋಟಿವ್ ಱಹಂವೋಜ್ ಟಿೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಇ-

ಸೊಸೆೈಟಿ ಳತ್ ಡೂಯ ಎಂಫಶರ್ಸ ಆನ್ ನಹಱಡ್  ಮಹಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್ – 27 ಮತ್ತು 28, ಜನ್ರ 2012, ಗಹಡಷನ್ ಶಟಿ 

ಕಹಱೋಜತ, ಬಂಗಳೂರತ. (ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ) 

2. ಚೋಂಜಿಂಗ್ ಕಹಂಟ್ಟೂೋರರ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡೊೋ-ಯತಎರ್ಸ ರಱೋಶನ್ ಪ್ :ಪಸೆಷಪಷನ್ , ಕಮತಯನಿಟಿ & ಚೋಂಜ್, ಬಿಟ್  

ಪಿಱಹನಿ, ಸಸ ಬಿಱಹಷ ೂೋಳಹ ಕಹಯಂಪರ್ಸ, ೂೋಳಹ, ಭ್ಹರತ್, 31 ಅಸೂುೋಬರ್ ನಿಂದ್ 2 ನ್ರ್ಂಬರ್  2014 (ಪರಬಂಧ 

ಮಂಡನೆ) 

3. ಪರಸೊೋಡಿಸ ಇಂಟ್ರ್ ಫೆೋರ್ಸ, ಅಂತ್ಹರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣದ್ಱೊ ಭ್ಹಗಿ - 2011, ಜಸರಱಹಲ್ ನೆಸರೂ 

ಳವವಳದ್ಹಯನಿಲಯ, 25-27 ನ್ರ್ಂಬರ್ 2011  

4. ಶೌತ್ ಏಶಯನ್ ಱಹಂವೋಜ್ ಅನಹಱಶರ್ಸ ರೌಂಡ್ ಟ್ಟೋಬಲ್ ಅಂತ್ಹರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ 6,7,8 ಜನ್ರ, 

2011, (SALA) ಭ್ಹರತ್ರೋಯ ಭ್ಹವಹ ಷಂಶಹಾನ್, ಮೈಷೂರತ. 

ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣಗಳಱೊ ಪರಬಂಧಮಂಡನೆ 

1. ‘ಇಂದಿನ್ ಕನ್ನಡ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಕನ್ನಡ ಭ್ಹಷೆಯ ಮೋಱ ಅನ್ಯಭ್ಹಷೆಗಳ ಪರಭ್ಹ’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ 

ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ ಮಹಚ್ಷ 18-19, 2010, ಷಾಳ –  ಜೈನ್ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಬಂಗಳೂರತ, ಆಯೋಜನೆ -  

ಎರ್ಸ.ಆರ್.ಎಲ್.ಶ, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಬಂಗಳೂರತ 

2. ಇಳಹಲೂಯಯೋಶನ್ ಆಫ್ ಱಹಂವೋಜ್ ಟಿೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಸಂಡರ ಷೂಕಲ್  ಎಂಬ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, 

‘ಇಂರ್ಹಟ್ಟಷನ್  ಆಫ್ ಟ್ಟಕಹನಲಜಿ ಥೂರ ಎಱಕ್ತರಸ ಎಡ್  ಫಹರ್ ಱಹಂವೋಜ್ ಎಜತಸೋಶನ್ & ಇಳಹಲೂಯಯೋಶನ್’ 

ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, ಷಾಳ –  ಸೋರಳ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ತ್ರರತನ್ಂತ್ಪುರಂ, ಆಯೋಜಕರತ, ಎನ್.ಟಿ.ಎರ್ಸ, 

ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಸೋರಳ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ,ದಿನಹಂಕ 17- 19
 ಜನ್ರ 2011. 

3. ‘ಭ್ಹವಹ ಕಱಸಯಱೊ ಉಂಟಹಗತ ದೊೋಶಗಳತ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ತೆಲತಗತ ಭ್ಹವಕರತ ಕನ್ನಡ 

ಭ್ಹಷೆಯನ್ತನ ಕಱಯತಳಹಗ ಉಂಟಹಗತ ಷಮಸೆಯಗಳತ’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಷಾಳ – ಕನಹಷಟ್ಕ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, 

ಧಹರಳಹಡ. ಆಯೋಜಕರತ, ಎರ್ಸ.ಆರ್.ಎಲ್.ಶ, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಕನಹಷಟ್ಕ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಧಹರಳಹಡ, ದಿನಹಂಕ 

14 -15 ಫೆಬರರ 2011 

4.  ‘ಕನ್ನಡದ್ಱೊ ಜ್ಞಹನಹಧಹರತ್ ಪಠ್ಯಗಳ ಭ್ಹವಹಂತ್ರ ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಕನ್ನಡ ದಿನ್ಪತ್ರರಸಗಳಱೊ  

ಭ್ಹವಹಂತ್ರದ್ ಬಳಸ’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಷಾಳ – ಕನ್ನಡ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಸಂಪಿ ಆಯೋಜಕರತ, ಎನ್.ಟಿ.ಎರ್ಸ, 

ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಕನಹಷಟ್ಕ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಧಹರಳಹಡ, ದಿನಹಂಕ 25 -26 ಫೆಬರರ 2011. 

5.  ‘ಕನ್ನಡದ್ಱೊ ಎರಲತ ಪದ್ಗಳತ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಕನ್ನಡ ದಿನ್ಪತ್ರರಸಗಳಱೊ ಎರಲತ ಪದ್ಗಳತ’ 

ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ ಮಹಚ್ಷ 14-15, 2011, ಷಾಳ –  ಜೈನ್ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಬಂಗಳೂರತ, 

ಆಯೋಜನೆ - ಎರ್ಸ.ಆರ್.ಎಲ್.ಶ, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಬಂಗಳೂರತ 

6.  ‘ಜಹಗತ್ರೋಕರಣದ್ ಷತಲಯಱೊ ಷಂಸೋತ್ರ ಭ್ಹಷೆ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ದಿನಹಂಕ 3, ಜನ್ರ-2012, ಷಾಳ 

ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ - ಕನಹಷಟ್ಕ ಆಟ್ ಷ ಕಹಱೋಜತ, ಧಹರಳಹಡ. 

7.  ‘ಶಹಷತ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ಹವಹಬೂೋಧನೆ ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಕನ್ನಡ ಮಹತ್ೃ ಭ್ಹವಕರ ತೆಲತಗತ ಬೂೋಧನೆ 

ಮಹಡತಳಹಗ ಉಂಟಹಗತ ಷಮಸೆಯಗಳತ ’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ ಮಹಚ್ಷ 9-10, 2012, ಷಾಳ –  ಜೈನ್ 

ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಬಂಗಳೂರತ, ಆಯೋಜನೆ -  ಎರ್ಸ.ಆರ್.ಎಲ್.ಶ, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, 

ಬಂಗಳೂರತ 

8.  ‘ಸತ್ುನೆೋ ಳಜ್ಞಹನ್ ಷಮಮೋಳನ್’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಕಹ ತ್ ಚಿಕಕಣಣನ್ರ ಬರಸದ್ ಭ್ಹಷೆ’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ 

ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ ಮಹಚ್ಷ 15-17, 2014, ಷಾಳ – ಮೈಷೂರತ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಆಯೋಜನೆ – ಕನಹಷಟ್ಕ ಸೆೈನ್  

ಕಹಂರರ್ಸ, ಬಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಮೈಷೂರತ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ ಮೈಷೂರತ 

9.  ‘ಸತ್ುನೆೋ ಳಜ್ಞಹನ್ ಷಮಮೋಳನ್’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಕಹ ತ್ ಚಿಕಕಣಣನ್ರ ಬರಸ – ಜಹನ್ಪದ್ ಪರಜ್ಞೆ’ ಎಂಬ 



ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ ಮಹಚ್ಷ 15-17, 2014, ಷಾಳ – ಮೈಷೂರತ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಆಯೋಜನೆ – ಕನಹಷಟ್ಕ 

ಸೆೈನ್  ಕಹಂರರ್ಸ, ಬಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಮೈಷೂರತ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ ಮೈಷೂರತ 

10.  ‘ಕನಹಷಟ್ಕ ಬತಡಕಟ್ತು ಭ್ಹಷೆ: ಷಮಸೆಯಗಳತ ಉಲು ಮತ್ತು ಷಂರಕ್ಷಣೆ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಬತಡಕಟ್ತು 

ಭ್ಹಷೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣ’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ ಮಹಚ್ಷ 28 –  29, 2010, ಷಾಳ –  ಎಚ್.ಡಿ. ಸೂೋಟ್ಟ, 

ಆಯೋಜನೆ -  ಎರ್ಸ.ಆರ್.ಎಲ್.ಶ, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಷೂರತ ಜಿಱಹೊ ಆದಿಳಹಶ ಟ್ಟರೈಬಲ್ ಅಸೊೋಶಯೋಶನ್, 

ಮೈಷೂರತ 

11. ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘Speech Synthesis and its Applications- Developing concatnative 

text-to-speech Systems for Kannada’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ 09 –  11 ಜತಱೈ 2012, ಷಾಳ – 

ಭ್ಹವಹಳಜ್ಞಹನ್ ಳಭ್ಹಗ, ಸೋರಳ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ ಆಯೋಜನೆ –  ಎನ್.ಟಿ.ಎರ್ಸ, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಭ್ಹವಹಳಜ್ಞಹನ್ 

ಳಭ್ಹಗ, ಸೋರಳ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ತ್ರರತನ್ಂತ್ಪುರಂ, ಸೋರಳ 

12.  ‘ಕನ್ನಡದ್ಱೊ ಜ್ಞಹನಹಧಹರತ್ ಪಠ್ಯಗಳ ಭ್ಹವಹಂತ್ರ ’ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ, ‘ಭ್ಹವಹಂತ್ರದ್ಱೊ 

ಭ್ಹವಹರ್ೈಜ್ಞಹನಿಕ ಷನೆನಱಯ ತೊಡಕತಗಳತ ’ ಎಂಬ ಪರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, ದಿನಹಂಕ ಮಹಚ್ಷ 28 – 29, ಜನ್ರ 2015 

ಷಾಳ –  ಎರ್ಸ.ಳ. ಪರಮೋವವರ ಭಟ್ು ಕನ್ನಡ ಅಧಯಯನ್ಷಂಸೆಾ, ಮಂಗಳಗಂೂೋತ್ರರ, ಮಂಗಳೂರತ. ಆಯೋಜನೆ –  

ಎನ್.ಟಿ.ಎಮ್, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಎರ್ಸ.ಳ. ಪರಮೋವವರ ಭಟ್ು ಕನ್ನಡ ಅಧಯಯನ್ಷಂಸೆಾ, ಮಂಗಳಗಂೂೋತ್ರರ, 

ಮಂಗಳೂರತ 

13. POS Tagging In Indian Languages: Issues & Perspectives, ಎಂಬ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣದ್ಱೊ 

ರ್ಹಱೂೊಳಳಱಹಗಿದೆ. ದಿನಹಂಕ 12 ಮತ್ತು 13, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011, ಷಾಳ –  ಶಐಐಎಲ್ ಷಭ್ಹಂಗಣ, ಆಯೋಜನೆ –  

ಎಲ್.ಡಿ.ಶ.ಐಎಲ್, ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ 

14.  ‘ಬಿ.ಎಂ.ರೋ. ಅರ ಶಹಷತ್ಯ’, ಎಂಬ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣದ್ಱೊ ರ್ಹಱೂೊಳಳಱಹಗಿದೆ. ದಿನಹಂಕ 31, ಮಹಚ್ಷ 

2011, ಷಾಳ ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ – ಕತರ್ಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧಯಯನ್ ಷಂಸೆಾ, ಮಹನ್ಷಗಂೂೋತ್ರರ, ಮೈಷೂರತ. 

15.  ‘ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಪತ್ರರಸಗಳತ ’ ಎಂಬ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣದ್ಱೊ ರ್ಹಱೂೊಳಳಱಹಗಿದೆ .  ದಿನಹಂಕ 07, ಜನ್ರ 2011, 

ಷಾಳ ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ – ಅರತಸತ ಕತರತಸತ ಪತ್ರರಸ ಮತ್ತು ಮಷಹಜನ್ ಕಹಱೋಜತ, ಮೈಷೂರತ 

 

ಕಮಮಟ್ಗಳ ಷಂಯೋಜನೆ : 

1. ‘ಕ್ತೋತ್ಷನ್ ಶಹಷತ್ಯ ಮಹಗಷ ಮತ್ತು ದೆೋಶ’ ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್, ಮೈಷೂರತ,  

ದಿನಹಂಕ 24/02/2020 ರಂದ್ 28/02/2020, ಷಾಳ- ಶಐಐಎಲ್ ಷಭ್ಹಂಗಣ, ಮೈಷೂರತ 

2.  ‘ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಗಳ ಅಧಯಯನ್ ’, ಆಯೋಜಕರತ -   ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, 

ಶಐಐಎಲ್, ಮೈಷೂರತ ಮತ್ತು ಷಸಯೋಗ- ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಪರಶತ್ತು. ದಿನಹಂಕ -  10/01/2018 ರಂದ್ 

14/01/2018  ಷಾಳ – ಪಿ.ಇ.ಎರ್ಸ ಕಹಱೋಜತ, ಮಂಡಯ 

3.  ‘ಅಭಿಜಹತ್ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಳಹಚನ್ ಮತ್ತು ಅಧಯಯನ್ ಬಿರ ’, ಆಯೋಜಕರತ -   ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ 

ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್, ಮೈಷೂರತ ಮತ್ತು ಷಸಯೋಗ- ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಪರಶತ್ತು, ಸೂೋಱಹರ. ದಿನಹಂಕ -  

29/08/2017 ರಂದ್ 02/09/2017 ಷಾಳ – ೂೋಕತಲ ಪದ್ಳ ಕಹಱೋಜತ, ಷಹರೂೋಸಲಳ, ಸೂೋಱಹರ 

4. ‘ಅಭಿಜಹತ್ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಳಹಚನ್ ಮತ್ತು ಅಧಯಯನ್ ಬಿರ ’, ಆಯೋಜಕರತ -  ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ 

ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್, ಮೈಷೂರತ ಮತ್ತು ಷಸಯೋಗ- ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಪರಶತ್ತು, ಚಹಮರಹಜನ್ಗರ. ದಿನಹಂಕ -  

16/02/2017 ರಂದ್ 20/02/2017, ಷಾಳ – ಷಕಹಷರ ಪರಥಮದ್ಜಷ ಕಹಱೋಜತ, ಚಹಮರಹಜನ್ಗರ. 
 

ಕಮಮಟ್ಗಳ ಷಂಯೋಜನೆ ಷಸಕಹರ ಮತ್ತು ಭ್ಹಗಷಷತಳಸ 

1. ‘ಎಚ್.ಎಲ್. ನಹೋಗೌಡ ನ್ೂರರ ನೆನ್ಪು ಂದ್ತ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣ’, ಎಂಬ ರಹವರೋಯ ಳಚಹರ ಷಂಕ್ತರಣದ್ಱೊ 

ರ್ಹಱೂೊಳಳಱಹಗಿದೆ. ದಿನಹಂಕ 07, ಜೂನ್ 2016, ಷಾಳ ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ –  ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ 

ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್, ಮೈಷೂರತ 



2.  ‘ಅಭಿಜಹತ್ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಳಹಚನ್ ಮತ್ತು ಅಧಯಯನ್ ಬಿರ ’ ಐದ್ತ ದಿನ್ಗಳ ಕಮಮಟ್, ಆಯೋಜನೆ – ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ 

ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಪರಶತ್ತು ಮೈಷೂರತ ಷಾಳ- ಶಐಐಎಲ್ 

ಮೈಷೂರತ, ದಿನಹಂಕ 25/07/2016 ರಂದ್ 29/07/2016 

3.  ‘ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ; ಅಧಯಯನ್ ಶಹಧಯತೆಗಳತ ’ ಐದ್ತ ದಿನ್ಗಳ ಕಮಮಟ್, ಆಯೋಜನೆ – ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ 

ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ ಷಾಳ- ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ, ದಿನಹಂಕ 17/08/2017 ರಂದ್ 

21/08/2017 

4.  ‘ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ; ಪಠ್ಯಗಳ ಅಧಯಯನ್ ’ ಐದ್ತ ದಿನ್ಗಳ ಕಮಮಟ್, ಆಯೋಜನೆ –  ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ 

ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಪರಶತ್ತು,ಸೂಡಗತ. ಷಾಳ- ಚಿಕಕ 

ಅಳತಳಹರ, ಸೂಡಗತ ಜಿಱೊ. ದಿನಹಂಕ 16/02/2018 ರಂದ್ 20/02/2018 

5.  ‘ಕನ್ನಡ ಱಖಿತ್ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಮಷಹಕಹಯಗಳತ : ತ್ೌಲನಿಕ ಅಧಯಯನ್ ’ ಐದ್ತ ದಿನ್ಗಳ ಕಮಮಟ್, ಆಯೋಜನೆ –  

ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ ಷಾಳ- ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ ದಿನಹಂಕ 

18/03/2019 ರಂದ್ 22/03/2019 

6.  ‘ಪದ್ಳಪಲಷ ಉಪನಹಯಷಕರ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಬೂೋಧನೆ ಮತ್ತು ತ್ರಬೋತ್ರ’ ಐದ್ತ ದಿನ್ಗಳ ಕಮಮಟ್, ಆಯೋಜನೆ –  

ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ, ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ ಷಾಳ- ಶಐಐಎಲ್ ಮೈಷೂರತ ದಿನಹಂಕ 

01/07/2019 ರಂದ್ 05/07/2019 

7. ರ್ಹರಚಿೋನ್ ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯದ್ ಅಂತ್ರಶುೋಯ ಅಧಯಯನ್ ಕಮಮಟ್, ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ 

ಮತ್ತು ಕನಹಷಟ್ಕ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ, ಧಹರಳಹಡ 12/03/2019 ರಂದ್ 14/03/2019 

8.  ‘ಕನ್ನಡ ಗರಂಥ ಷಂರ್ಹದ್ನೆ : ಹೂಷ ಚಿಂತ್ನೆಗಳತ’ ಹಶರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ಅಧಯಯನ್ ಸೋಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎರ್ಸ.ಳ.ಪಿ 

ಕನ್ನಡ ಅಧಯಯನ್ ಷಂಸೆಾ, ಮಂಗಳೂರತ- 06/08/2019 ರಂದ್ 08/08/2019 

9.  ‘ಬಷರಹಜ ಕಟಿುಮನಿ ಶಹಷತ್ಯ : ಷಮಕಹಱೋನ್ ಷಂದ್ಭಷ’ ಬಷರಹಜ ಕಟಿುೋಮನಿ ಪರತ್ರವಹಾನ್ ಮತ್ತು ಕನಹಷಟ್ಕ 

ರಹಜಯ ಮತಕು ಳವವಳದ್ಹಯನಿಲಯ, ಮೈಷೂರತ – 18/09/2019 

ಳಶೋಶ ಉಪನಹಯಷ 

1. ‘ಹೈನ್ತಗಹರಸಯ ಮಸತ್ವ’ ಕೃವರಂಗ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಹ ರೋಡಿಯೋ, ಷಾಳ- ಮೈಷೂರತ ಆಕಹವಳಹಣಿ, ದಿನಹಂಕ 

24/04/2009 

2. ಷಸಜ ಭ್ಹವಹ ಷಂಷಕರಣೆ, ಕನ್ನಡ ಧವನಿ ಷಂಗರಸ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಳಸ(Kannada Speech Data Collection 

and its usages) ಆಯೋಜಕರತ- ಎಲ್ ಡಿಶ.ಐಎಲ್, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ ಸಂಪಿ. ದಿನಹಂಕ - 14 

ರಂದ್ 23 ಡಿಸೆಂಬರ್- 2011 

3. ಷಸಜ ಭ್ಹವಹ ಷಂಷಕರಣೆ, ಕನ್ನಡ ದ್ತ್ುಕಣಜ ಷಂಗರಸ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಳಸ (Kannada Corpus collection and 

its usages) ಆಯೋಜಕರತ- ಎಲ್ ಡಿಶ.ಐಎಲ್, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಳವವಳದ್ಹಯಲಯ ಸಂಪಿ. ದಿನಹಂಕ-14 ರಂದ್ 23 

ಡಿಸೆಂಬರ್- 2011 

4. 3  ಳಶೋಶ ಉಪನಹಯಷಗಳತ ಳದ್ಹಯಳಕಹಷ ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಹಱೋಜತ, ಮೈಷೂರತ 

ಷದ್ಷಯತ್ವ  

1. ಷದ್ಷಯರತ, ಫಹಯಮಿಱ ರ್ಹೊಯನಿಂಗ್ ಅಸೊೋಶಯೋಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಹ (Family Planning Association 

of India, (FPAI),  ಮೈಷೂರತ 

2. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಹ ರಷಚ್ಷ ಅಸೊೋಶಯೋಶನ್  (AIRA), ಮೈಷೂರತ 

3. ಷದ್ಷಯರತ, ಕನ್ನಡ ಶಹಷತ್ಯ ಪರಶತ್ತು 

4. Sexual Harassment enquiry committee,ಳದ್ಹಯಳಕಹರ್ಸ ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಹಱೋಜತ,ಮೈಷೂರತ,2016-19    

ಪರವಶು - ಪುರಶಹಕರಗಳತ 

‘ಮಷಲಹ ಳಜ್ಞಹನಿ ಪರವಶು’ ಕನಹಷಟ್ಕ ಸೆೈನ್  ಕಹಂರರ್ಸ, ಬಂಗಳೂರತ -2014  

ಪ್ಲರ. ಶ.ಜಿ. ಪುರತಷೊೋತ್ುಮ ಪರವಶು, ಕನ್ನಡ ಭ್ಹಷೆಯಱೊ ಹಚಿಿನ್ ಅಂಕ ಗಲಶದ್ದಕಹಕಗಿ -1997 

 


