ಡಾ. ಎಂ. ಬ ೈರಪ್ಪ
( ಡಾ.ಕುಪ್ನಳ್ಳಿ ಎಂ.ಬ ೈರಪ್ಪ )
ಪ್ರಸ್ುುತ ಹುದ್ :ೆ ಸಹ ಸಂಶ ೋಧಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ುುನ್ನತ್ ಅಧುಯನ್ ಕ ೋಂದ್ರ,
ಭಾರತೋಯ ಭಾಷ ಗಳ ಕ ೋಂದ್ರೋಯ ಸಂಸ್ ೆ, ನ್ಂ.ಇ-3, 1ನ ೋ ಮೋನ್, ಸರಸವತಪುರಂ,
(ಅಗ್ನನಶಾಮಕ ಕಛ ೋರಿಯ ಎದ್ುರು), ಮೈಸೂರು-570009

ಹಂದಿನ ಹುದ್ :ೆ ಕನ್ನಡ ಅತಥಿ ಉಪನಾುಸಕರು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೋಡಕರ್ ಸ್ಾನತ್ಕ ೂೋತ್ತರ ಕ ೋಂದ್ರ
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾುನಿಲಯ, ಸುವರ್ಣಗಂಗ ೂೋತರ, ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ.

ಮನ ವಿಳಾಸ್:

ಡಾ. ಕುಪನಳ್ಳಿ ಎಂ. ಬ ೈರಪಪ ಇ/ಮ ಮುನಿಸ್ ೂರ್ಣಪಪ, ಮನ ನ್ಂ.97, ಭೋಮಬಿೋದ್,
ಕುಪಪನ್ಹಳ್ಳಿ (ಗಾರಮ), ಚಿಕಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ (ಅಂಚ ), ಬಂಗಾರಪ ೋಟ (ತಾಲೂೂಕು),
ಕ ೂೋಲಾರ (ಜಿಲ ೂ), ಪಿನ್ ಕ ೂೋಡ್-563114

ವಿದ್ಾಾಹಹತ :

ಪಿಎಚ್.ಡಿ(ಕನನಡ), ಎಂ.ಎ (ಕನನಡ), ಯುಜಿಸ್ತ್ – ಜ .ಆರ್.ಎಫ್, ಎನ್.ಇ.ಟಿ, ಕ -ಸ್ ೂಟ್, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಟಿ (ಭಾಷಾಂತರ), ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಇ
(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹತಾ), ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಇಪಿ (ಶಾಸ್ನಶಾಸ್ರ), ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ (ಪ್ಾರಕೃತ)

ಸ ೇವಾನುಭವ:
1.

ಕನನಡ ಅತಿಥಿ ಉಪ್ನಾಾಸ್ಕರು (ಎರಡು ವರ್ಣ), ಮೈಸೂರು ವಿವಿ, ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ.

2.

ಪ್ತರಕತಹ (ಒಂದ್ು ವರ್ಣ), ಪರಜಾವಾಣಿ ದ್ನ್ಪತರಕ , ಮೈಸೂರು

3.

ಕ್ ೇತರ ತಜ್ಞ (ಎರಡು ವರ್ಣ), ಕನಾಣಟಕ ಸಮಗರ ತ್ತ್ವಪದ್ ಸಂಪಾದ್ನ್ ಯೋಜನ ,
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸಂತ್ಕವಿ ಕನ್ಕದ್ಾಸ ಅಧುಯನ್ ಕ ೋಂದ್ರ, ಕನಾಣಟಕ ಸಕಾಣರ, ಬ ಂಗಳೂರು

ಪ್ರಕಟಣ ಗಳು:
1.

ಕರ್ಹ ರಸಾಯನ (ವಿಮಶ ಹ); ಉನ್ನತ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2013

2.

ಅಂತರಗಂಗವವ (ಸ್ಂಶ ೇಧನ ); ಉಷಾ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2013

3.

ಬ ೇಲಿಗ್ಲಡಗಳು ಮಾತಾಡುತಾವ (ಕಾವಾ); ವಿಚಾರವಾದ್ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2013

4.

ಬುದ್ಧನಗ ಯ ತಾಯಿನದಿ (ಸ್ಂಪ್ಾದ್ನ ); ಗೌತ್ಮ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2013.

5.

ನಾಟಕ: ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ದ್ರ್ಹಕ (ವಿಮಶ ಹ); ರಚನ್ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2014

6.

ಹರಿಹರನ ರಗಳ ಗಳಲಿಿ ದ್ಲಿತರು (ಸ್ಂಶ ೇಧನ ); ರಚನ್ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2014

7.

ಯಾರೂ ಅರಿಯದ್ವರು (ಕುವ ಂಪ್ು ಕಥ ಆಧಾರಿತ ಕಿರುರಂಗರೂಪ್); ರಚನ್ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2014

8.

ಬ ಳಕಿನ ತಾಯಿ (ಸ್ಂಪ್ಾದ್ನ ); ರಚನ್ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2014

9.

ಸಾಹತಾರಂಗದ್ಲಿಿ (ವಿಮಶ ಹ); ರಚನ್ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2015

10. ಒಡಲುರಿ (ವಿಮಶ ಹ); ಉಷಾ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2015
11. ಬಸ್ವ ಸಿನಿಮಾ ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಮಾ (ಸ್ಂಶ ೇಧನ ); ಉಷಾ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2015
12. ಬೌದ್ಧಯಾನಿ ಚಾಮುಂಡಿ (ಸ್ಂಶ ೇಧನ ); ಉಷಾ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2015
13. ಜನಮುಖಿ - ಪ್ರರ.ಎಲ್.ಬಸ್ವರಾಜು ಅವರ ಕೃತಿಕ ೈಪಿಡಿ-(ವಿಮಶ ಹ); ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು, 2015
14. ಸ್ಮತ ಯ ಪ್ಂಜು (ಸ್ಂಪ್ಾದ್ನ ); ಉಷಾ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2015
15. ಮುನಿದ್ಪ್ಹರ್ (ಸ್ಂಪ್ಾದ್ನ ); ಉಷಾ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2015
16. ನಾಗಾಜುಹನಕ ೂಂಡ (ಭಾಷಾಂತ್ರ-ಇಂಗ್ನೂಷ್ಟ್ನಿಂದ್ ಕನ್ನಡಕ ಕ); ಉಷಾ ಪರಕಾಶ್ನ್, ಮೈಸೂರು; 2016

ಸ್ಂಶ ೇಧನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಚಾರ ಸ್ಂಕಿರರ್/ ಸ್ಮ್ಮೇಳನಗಳು
1. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮಾಹರ್ದ್ಲಿಿ ಹರಿದ್ಾಸ್ರ ಕ ೂಡುಗ ;

ಅಖಿಲ ಭಾರತ್

ಹರಿದ್ಾಸ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಸಮೇಳನ್-2012,

ಶ್ರೋಪಾದ್ರಾಜ ಮಠ,

ಮುಳಬಾಗ್ನಲು, ಕ ೂೋಲಾರ; 2012.
2. ಕ ೂೇಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯಾ ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲಿಿ

ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಿರೇಯರು; ನಾಟಕ ಚರಿತ ರಯಲ್ಲೂ

ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನ್ತ

ಕುರಿತ್

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾುನಿಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರು; 2013.

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ/ ರಾಜಾ / ಸ್ಥಳ್ಳೇಯ ವಿಚಾರ ಸ್ಂಕಿರರ್ / ಸ್ಮ್ಮೇಳನಗಳು
1. ತ ಲುಗು ದ್ಲಿತ ಸಾಹತಾ; 3ನ ೋ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ದ್ಲ್ಲತ್ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಸಮೇಳನ್-ಕ ೂಪಪಳ; ದ್ಲ್ಲತ್ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಪರಿರ್ತ್ುತ, ರಾಜು ಘಟಕ, ಗದ್ಗ;
2011.
2. ಮಹಾಚ ೈತರ ನಾಟಕ: ಒಂದ್ು ಹ ೂಸ್ ನ ೂೇಟ; ವಚನ್ ಚಳವಳ್ಳಯ ಪುರನಾವಲ ೂೋಕನ್; ಕುವ ಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧುಯನ್ ಸಂಸ್ ೆ, ಮೈಸೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾುನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು; 2012.
3. ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್; ತಂಗಳ ವಿಚಾರ ಗ ೂೋಷ್ಟ್ಿ; ಸಂಶ ೋಧನ್ ವಿದ್ಾುಥಿಣ ವ ೋದ್ಕ , ಕುವ ಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧುಯನ್ ಸಂಸ್ ೆ, ಮೈಸೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾುನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು; 2013.
4. ಜನಪ್ದ್ ಕಥನಗ್ಲೇತ ಗಳಲಿಿ ದ್ಲಿತ ಸ್ಂವ ೇದ್ನ ; ದ್ಲ್ಲತ್ ಸಂಕಥನ್-ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ವಿಜಯನ್ಗರ ಶ್ರೋಕೃರ್ಣದ್ ೋವರಾಯ ವಿವಿ,
ಬಳ್ಾಿರಿ; 2013.
5. ಜ್ಞಾನಮೇಮಾಂಸ ಯ ಹನ ನಲ ಯಲಿಿ ಯೇಗ್ಲ ವ ೇಮನ ಮತುು ಸ್ವಹಜ್ಞರ ಅನುಸ್ಂಧಾನ; ಯೋಗ್ನ ವ ೋಮನ್ ಮತ್ುತ ಸವಣಜ್ಞ ಕುರಿತ್ು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ತ ಲುಗು ಅಧುಯನ್ ಸಂಸ್ ೆ, ಕ.ರಾ.ಮು.ವಿ, ಮೈಸೂರು; 2013.
6. ಕುವ ಂಪ್ು ಅವರ 'ಶ್ರೇರಾಮಾಯರ್ ದ್ರ್ಹನಂ'ನಲಿಿ ಮಹಳ ; 'ನ್ವೋದ್ಯ ಕಾವುದ್ಲ್ಲೂ ಹ ರ್ುಣ' ಕುರಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್;
ಕನಾಣಟಕ ರಾಜು ಉನ್ನತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಪರಿರ್ತ್ುತ, ಬ ಂಗಳೂರು; 2013.
7. ಅಭಿವೃದಿಧ ಹನ ನಲ ಯಲಿಿ ಮಾಧಾಮ ಮತುು ರಾಜಕಾರರ್; ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ್ ಅಭವೃದ್ಿ ವಿದ್ುಮಾನ್ಗಳನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್;
ಸಕಾಣರಿ ಪರಥಮ ದ್ಜ ಣ ಕಾಲ ೋಜು, ಕ .ಆರ್.ಪ ೋಟ , ಮಂಡು; 2013.
8. ದ್ಲಿತ ಚಳವಳ್ಳ ಮತುು ಕನನಡ ನಾಟಕ ಸಾಹತಾ; ಕನಾಣಟಕ ದ್ಲ್ಲತ್ ಚಳವಳ್ಳ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಕುರಿತ್ು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ಕನ್ನಡ
ವಿಭಾಗ; ಕ ೋಂದ್ರೋಯ ವಿವಿ, ಗುಲಬಗಾಣ; 2013.
9. ನಾಯಿಯೇ ದ್ ೇವರು? ; ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತ: ಪರಂಪರ ಅಧುನಿಕ ಅನ್ುಸಂಧಾನ್ ಕುರಿತ್ು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ಕುವ ಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧುಯನ್
ಸಂಸ್ ೆ, ಮೈಸೂರು; 2013.
10. ನಾಟಕ ಕುರಿತು ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಅವರ ಚಂತನ ಗಳು; ರಾರ್ರ ಕವಿ ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಅವರ ವುಕಿತತ್ವ-ಕಾವುಚಿಂತ್ನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ಮೈಸೂರು
ವಿವಿ, ವಿವಿ ಸಂಜ ಕಾಲ ೋಜು, ಮೈಸೂರು; 2014.
11. ಚಾಮುಂಡಿ ಸ್ಂಕಥನ; ಮಹಿಳ್ಾ ಸಮುದ್ಾಯ: ಸವಾಲುಗಳು-ವಿಮೋಚನ ಸ್ಾಧುತ ಗಳು-ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ಕನಾಣಟಕ ಮಹಿಳ್ಾ
ಆಯೋಗ, ಬ ಂಗಳೂರು; 2014.
12. ನಾಟಕ: ಇತಿುೇಚನ ಒಲವು-ನಿಲುವುಗಳು; ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ುದ್ ಇತತೋಚಿನ್ ಒಲವು-ನಿಲುವುಗಳು; ಮುಕತ ಸಂವಾದ್ ಕಾಯಣಕರಮ; ಕನಾಣಟಕ
ದ್ಲ್ಲತ್ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಅಕಾಡ ಮಿ, ಮೈಸೂರು; 2015.
13. ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಕಾವಾ: ನನನ ತಲ ಮಾರು; ಅಖಿಲ ಕನಾಣಟಕ ಯುವಕವಿ ಸಮೇಳನ್, ರಂಗ ೂೋತರ, ಬ ಂಗಳೂರು; 2016.
14. ಮಾನವಪ್ರ ಧ ೂೇರಣ ಗಳ ಚರಿತ ರ; ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೋಡಕರ್ ಅವರ 125ನ ೋ ಜನ್ಮದ್ನಾಚರಣ ; ತಾಲೂೂಕು ಆಡಳ್ಳತ್ ಹಾಗೂ
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೋಡಕರ್ ಸಂಘಟನ ಗಳ ಒಕೂಕಟ, ಶ್ರೋರಂಗಪಟಟರ್; 2016.
15. ಅಂಬ ೇಡಕರ್

ಮತುು

ಸಾಮಾಜಿಕ ವತಹಮಾನ; ಬುದ್ಿ-ಬಸವ-ಅಂಬ ೋಡಕರ್ ಜಯಂತ ೂುೋತ್ಸವ; ಶ್ರೋಶ್ವಶ್ರರ್ರ ಮಠ ಹಂದ್ಹಾಳ್

ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಿರಿ; 2016.
16. ಹ ೂಸ್ಕಾಲದ್ ಮಕಕಳ ಕಾವಾ; ಗಾರಮಲ ೂೋಕ: ಮಕಕಳ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಕಾಯಣಕರಮ; ಸ್ಾಹಿತ್ು ಅಕಾದ್ ಮಿ, ನ್ವದ್ ಹಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆದ್ಶ್ಣ
ವಿದ್ಾುಲಯ, ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ; 2017.
17. ನನನ ಮ್ಮಚಿನ ಪ್ುಸ್ುಕ; ಮೈಸೂರು ದ್ಸರಾ ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಮಾರಾಟ ಮೋಳ-2017; ಕನ್ನಡ ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತ ಇಲಾಖ , ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ
ಪಾರಧಿಕಾರ ಕನಾಣಟಕ ಸಕಾಣರ, ಬ ಂಗಳೂರು; 2017.

18. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವದ್ ಸ್ಂಸಾಥಪ್ಕರಾಗ್ಲ ಬಸ್ವರ್ಣ; ಭಾರತ್ದ್ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪರಜಾಪರಭುತ್ವದ್ ಸಂಸ್ಾೆಪಕರು –ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್;
ಸಕಾಣರಿ ಪರಥಮ ದ್ಜ ಣ ಕಾಲ ೋಜು, ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ; 2017.
19. ಕವಿತಾ ರ ೈ ಅವರ ನಾಟಕ-ಲ ೂೇಕಾಮುದ್ಾರ; ಕವಿತಾ ರ ೈ ಅವರ ಕೃತಗಳ ಮರುಓದ್ು-ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್; ಕನ್ನಡ ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತ
ಇಲಾಖ , ಕ ೂಡಗು ಹಾಗೂ ಸಕಾಣರಿ ಪರಥಮ ದ್ಜ ಣ ಕಾಲ ೋಜು, ಕುಶಾಲನ್ಗರ; 2018.
20. ದ್ಲಿತ ಸಾಹತಾ ಸ್ಂವ ೇದ್ನ ಗಳು; 7ನ ೋ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ದ್ಲ್ಲತ್ ಯುವ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಸಮೇಳನ್; ದ್ಲ್ಲತ್ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಪರಿರ್ತ್ುತ, ರಾಜು ಘಟಕ,
ಗದ್ಗ, 2018.

ಪ್ರರ್ಸಿು / ಬಹುಮಾನಗಳು:
1.

ಪ್ರರ.ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ ದ್ತಿು ಬಹುಮಾನ-2009
(ಕನ್ನಡ ಸ್ಾನತ್ಕ ೂೋತ್ತರ ಪದ್ವಿಯ ಮದ್ಲ ವರ್ಣದ್ಲ್ಲೂ ಹ ಚುು ಅಂಕ ಗಳ್ಳಸ್ತ್ದ್ದಕ ಕ)

2.

ಲ ೂೇಹಯಾ ಸ್ಮತಾ ಪ್ರರ್ಸಿು-2009
(ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರ 'ಹಿಂದ್ ಸವರಾಜ್' ಕೃತ ವಿಮಶ ಣಗ )

3.

ದ್ಸ್ರಾ ಕಾವಾ ಬಹುಮಾನ-2011
(ಪರಜಾವಾಣಿ ಪತರಕ ಯ ದ್ಸರಾ ಯುವಕಾವು ಸಪಧ ಣಯಲ್ಲೂ ವಾಚಿಸ್ತ್ದ್ ಕವಿತ ಗ )

4.

ಲ ೂೇಕಸ ೇವಾನಿರತ ವಿ.ನಾರಾಯರ್ರಾವ್ ಸ್ಮರಣಾಥಹ ಚನನದ್ ಪ್ದ್ಕ-2011
(ಪರಬಂಧಸಫಧ ಣ ಹಾಗೂ ಚಚಾಣ ಸಫಧ ಣಗಳಲ್ಲೂ ಪರಥಮ ಸ್ಾೆನ್ ಪಡ ದ್ದ್ದಕ ಕ)

5.

ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಚ ೂಚಿಲ ಕೃತಿ ಪ್ರರೇತಾಾಹಕ ಬಹುಮಾನ-2012
(ಚ ೂಚುಲ ಕೃತಯಾದ್ 'ಬ ೋಲ್ಲಗ್ನಡಗಳು ಮಾತಾಡುತಾವ ' ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ಕ ಕ)

6.

ಪ್ರರ.ಕ .ರಾಮದ್ಾಸ್ ಲ ೇಖನ ಪ್ರರ್ಸಿು-2013
('ಜಾತವಿನಾಶ್ ಮತ್ುತ ಯುವಜನಾಂಗ' ಲ ೋಖನ್ಕ ಕ)

7.

ಯುವ ಲ ೇಖಕರ ಪ್ರವಾಸ್ ಅನುದ್ಾನ
(ಕ ೋಂದ್ರ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಅಕಾದ್ ಮಿಯಂದ್ ಆಂಧರಪರದ್ ೋಶ್ಕ ಕ ಪರವಾಸ್ಾನ್ುದ್ಾನ್)

8.

ಪ್ರರ.ಎಲ್.ಬಸ್ವರಾಜು ಸಾಮರಕ ಸ್ಂಶ ೇಧನ ಲ ೇಖನ ಬಹುಮಾನ-2016
('ಬಸವರ್ಣನ್ವರ ರ್ಟಥಲದ್ ವಚನ್ಗಳು-ಪ್ರರ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ವಾುಖಾುನ್ ವಿಶ್ರ್ಟತ ' ಲ ೋಖನ್ಕ ಕ)

9.

ಕುದ್ುಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ರಾಜಾ ಪ್ರರ್ಸಿು-2018
(ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ರಾಜು ಒಕೂಕಟದ್ಂದ್ ಸ್ಾಹಿತ್ು ಕೃಷ್ಟ್ಗಾಗ್ನ)

