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«²µÀÖvÉUÀ¼ÀÄ 

¾ «±ÉèÃµÀuÁvÀäPÀvÉ ºÁUÀÆ vË®¤PÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw ¥ÀoÀåzÀ «¸ÀÛøvÀ ZÀZÉð 
¾ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ QæAiÉÄUÉ »aÑ£À MvÀÄÛ 
¾ ¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀ ¹zÀÞ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÁªÀÄVæ £ÀªÀ£À«Ã£À GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
¾ ¥Àæw ªÁgÁAvÀåzÀ°è GavÀ QgÀÄ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ GvÀÛgÀUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ZÀZÉð 

¸ÀÆZÀ£É: PÉ¼ÀPÀAqÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ 3 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼ÉAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ  

 Date Topic of Discussion 
1 9th Oct 2019 ಕನ್ನ ಡ ಐಚಿ್ಛಕ ವಿಶಯ ಪರಿಚಯ - ಪಠ್ಯ ಗಳು  

ರಾಘವಾಂಕ – ಕವಿ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ  
ವರಭ ಚರಿತೆ, ಸೋಮೇವವ ರ ಚರಿತೆ, ಸರಿಸರ ಮಹಾತೆೆ  

 2 10th Oct 2019 ಸರಿವಚ ಾಂದ್ರ  ಕಾಯ - ಪಾತ್ರ  ಪರಿಚಯ  
ಕಥೆ - ಸಾರಾಾಂವ - ಪರ ಶ್ನನ  ವಿಶ್ನಲ ೋಶಣೆ 

3 11th Oct 2019 ಸರಿಸರ – ಕವಿ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ  
ಕಾರ ಾಂತಿ ಕವಿ - ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ- ಮತಿಿತ್ರೆ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ 
ರಗಳೆ ಎಾಂದ್ರೇನು? - ವಿಶೇಶತೆ    

 12th & 13th Oct 
2019 

 ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

4 14th Oct 2019 ನಂಬಿಯಣಣ ನ್ ರಗಳೆ 
ಪಾತ್ರ  ಪರಿಚಯ - ಷಥ ಲಗಳು - ವೃದ್ಧ  ಮಾಹೇವವ ರನ್ ಪರ ಸಂಗ   

5 15th Oct 2019 ನಂಬಿಯಣಣ ನ್ ರಗಳೆ & 
ಇತ್ರೆ ಪರ ಮುಖ ರಗಳೆಗಳ ಸಾರಾಾಂವ 

6 16th Oct 2019 ಡ್ಡಡ ರಾಧನೆ  
ಶಿಕೋಟಾಚಾಯಯ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ  
ವಿಶಿಶಟ ತೆ - ಸುಕುಮಾರ ಸಾವ ಮಿಯ ಕಥೆ   

7 17th Oct 2019 ಸುಕುಮಾರ ಸಾವ ಮಿಯ ಕಥೆ & ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಚಚ ರನ್ ಕಥೆ     
8 18th Oct 2019 ಚಂಪೂ ಯುಗ - ಪರಿಚಯ - ವಿಶೇಶತೆ 

ನಾಗಚಂದ್ರ  - ಕವಿ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ  
ಮಲ್ಲಲ ನಾಥ ಪುರಾಣ  
ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ್ ಪುರಾಣ   

ಅ 18th Oct 2019 Test 1: ರಾಘವಾಂಕ, ಸರಿಸರ, ಡ್ಡಡ ರಾಧನೆ 
 

 19th & 20th Oct 
2019 

ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

9 21st Oct 2019 ಜನ್ನ  - ಕವಿ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ  
ಅನಂತ್ನಾಥ ಪುರಾಣ, ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ 

10 22nd Oct 2019 ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ 

11 23rd Oct 2019 ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ - ಕವಿ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ 
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12 24th Oct 2019 ಆದಿಪುರಾಣ - ಭವಳಿ- ನಿೋಲ್ಯಾಂಜನೆ ನೃತ್ಯ   
ಭರತ್ - ಬಾಹುಬಲ್ಲ ಪರ ಸಂಗ   

13 25th Oct 2019 ವಿಕರ ಮಾರ್ಜಯನ್ ವಿಜಯಂ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ 
ವಿಶೇಶತೆ - 

ಆ 25th Oct 2019 Test 2 – ಜನ್ನ , ನಾಗಚಂದ್ರ  
 26th to 29th Oct 

2019 
ವನಿವರ – ಭಾನುವರ, ದಿೋಪಾಳಿ ಸಬಬ ದ್ ಪರ ಯುಕಿ ರಜೆ 

14 30th Oct 2019 ವಿಕರ ಮಾರ್ಜಯನ್ ವಿಜಯಂ - ದ್ವವ ದ್ವ ಆಶ್ವವ ಷ 
15 31st Oct 2019 ವಿಕರ ಮಾರ್ಜಯನ್ ವಿಜಯಂ - ದ್ವವ ದ್ವ ಆಶ್ವವ ಷ 
16 1st Nov 2019 ವಿಕರ ಮಾರ್ಜಯನ್ ವಿಜಯಂ - ತ್ರ ಯೋದ್ವ ಆಶ್ವವ ಷ 
ಇ  1st Nov 2019 Test 3 – ಪಂಪ, ಜನ್ನ , ನಾಗಚಂದ್ರ  
 2nd & 3rd Nov 

2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

17 4th Nov 2019 ಕುಮಾರವಯ ಷ - ಕವಿ - ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ  
ಶಟ್ ದಿ - ಕರ್ಣಯಟ್ ಭಾರತ್ ಕಥಾಮಂಜರಿ    

18 5th Nov 2019 ಕರ್ಣಯಟ್ ಭಾರತ್ ಕಥಾಮಂಜರಿ 

19 
 

6th Nov 2019 ಕರ್ಣಯಟ್ ಭಾರತ್ ಕಥಾಮಂಜರಿ 

20 7th Nov 2019 ಕರ್ಣಯಟ್ ಭಾರತ್ ಕಥಾಮಂಜರಿ- ವಿಕರ ಮಾರ್ಜಯನ್ ವಿಜಯಂ: ತೌಲನಿಕ 
ಚರ್ಚಯ   

21 8th Nov 2019 ಚನ್ ಚಳುಳಿ - ಪರಿಚಯ  
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಾಂಷಕ ೃತಿಕ, ರಾಜಕೋಯ, ಧಾಮಿಯಕ ಸ್ಥಥ ತಿ-ಗತಿಗಳ ಪರಿಚಯ    

ಈ 8th Nov 2019 Test 4 - ಪಂಪ, ಕುಮಾರವಯ ಷ 
 9th & 10th Nov 

2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

22 11th Nov 2019 ಚನ್ ಚಳುಳಿ- ಅಕಕ , ಅಲಲ ಮಪರ ಭು  
  

23 12th Nov 2019 ಚನ್ ಚಳುಳಿ- ಬಷಣಣ    
24 13th Nov 2019 ಚನ್ ಚಳುಳಿ- ಬಷಣಣ , ಅಲಕಿತ್ ಚನ್ಕಾರರು 
25 14th Nov 2019 ದ್ವಷ ಸಾಹಿತ್ಯ  - ಕೋತ್ಯನೆ 

ಯುಗ - ಗುಣ - ಲಕ್ಷಣ  
ಪುರಂದ್ರದ್ವಷರು   

26 15th Nov 2019 ಕನ್ಕದ್ವಷರು - ರಾಮಧಾನ್ಯ  ಚರಿತೆರ  
ಉ 15th Nov 2019 Test 5 - ಚನ್ ಚಳುಳಿ 
 16th & 17th Nov 

2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

27 18th Nov 2019 ಕನ್ಕದ್ವಷರು - ನ್ಳ ಚರಿತೆರ , ಮೋಸನ್ ತ್ರಂಗಿಣಿ, ಸರಿಭಕಿ ಸಾರ, ಮುಾಂಡಿಗೆ, 
ಉಗಾಭೋಗ    

28 19th Nov 2019 ರತ್ನನ ಕರಣಿಯ - ಕವಿ ಕಾಯ  ಪರಿಚಯ  
ಯುಗಧಮಯ - ಸಾಾಂಗತ್ಯ  – ವಿಶೇಶತೆ - ವತ್ಕಗಳು 
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 Date Topic of Discussion 
29 20th Nov 2019 ಭರತೇವ ವೈಭ 
30 21st Nov 2019 ಭರತೇವ ವೈಭ 
31 22nd Nov 2019 ಕಾಯ  ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ- ಭಾರತಿೋಯ ಪಾಶ್ವಚ ತ್ಯ  ವಿಚಾರ ನೆಲೆಗಳು 

ಭರತ್ - ಅರಿಸಾಟ ಟ್ಲ್ ಚರ್ಚಯ - ಕವಿ, ಕಾಯ , ಪರ ತಿಭೆ, ಸ್ಪ ತಿಯ.  
 22nd Nov 2019 Test 6 - ದ್ವಷ ಸಾಹಿತ್ಯ  
 23rd to 24th Nov 

2019 
ವನಿವರ – ಭಾನುವರ ರಜೆ 

32 25th Nov 2019 ಕಾಯ  ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ - ಅಲಂಕಾರ, ರಿೋತಿ, ಕರ ೋಕಿ ಶ್ವಾಂತ್ ರಷ ಕೄಥಾಸ್ಥಯಸ್ 
ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ದೂರ 

33 26th Nov 2019 ಕಾಯ  ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ – ಧವ ನಿ, ರಷ 
34 27th Nov 2019 ಕಾಯ  ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ – ಔಚ್ಛತ್ಯ , ಶ್ವಾಂತ್ರಷ, ಕೄಥಾಸ್ಥಯಸ್, ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ದೂರ 
35 28th Nov 2019 ಹೊಷಗನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆರ   

ಪರಿಚಯ - ಸ್ಪ ತಿಯ – ಯುಗ - ನ್ವೋದ್ಯ ಪೂಯ 
36 29th Nov 2019 ನ್ವೋದ್ಯ – ಪ್ರ ೋರಣೆ-ಧೋರಣೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದ್ವಸರಣೆ 
 29th Nov 2019 Test 7: ಕಾಯ  ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ, ಭರತೇವ ವೈಭ 
 30th Nov & 1st 

Dec 2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

37 2nd Dec 2019 ಪರ ಗತಿಶಿೋಲ – ಪ್ರ ೋರಣೆ-ಧೋರಣೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದ್ವಸರಣೆ  
38 3rd Dec 2019 ನ್ಯ - ನ್ವಯ ೋತಿ್ರ - ಪ್ರ ೋರಣೆ-ಧೋರಣೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದ್ವಸರಣೆ 

39 
 

4th Dec 2019 ದ್ಲ್ಲತ್-ಬಂಡ್ಡಯ - ಪ್ರ ೋರಣೆ-ಧೋರಣೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದ್ವಸರಣೆ   

40 5th Dec 2019 ಬೆಟ್ಟ ದ್ ಜಿೋ   
41 6th Dec 2019 ಬೆಟ್ಟ ದ್ ಜಿೋ   
 6th Dec 2019 Test 8 - ಹೊಷಗನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆರ , ಕಾಯ  ಮಿೋಮಾಾಂಸೆ 
 7th & 8th Nov 

2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

42 9th Dec 2019 ತುಘಲಕ್  
43 10th Dec 2019 ತುಘಲಕ್ 
44 11th Dec 2019 ಮಾಧವಿ   
45 12th Dec 2019 ಡಲ್ಯಳ  
46 13th Dec 2019 ಡಲ್ಯಳ 
 13th Dec 2019 Test 9 - ಬೆಟ್ಟ ದ್ ಜಿೋ, ತುಘಲಕ್, ಮಾಧವಿ 
 14th & 15th Dec 

2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

47 16th Dec 2019 ಶೂದ್ರ ತ್ಪಸ್ಥವ     
48 17th Dec 2019 ಹೊಷಗನ್ನ ಡ ಕವಿತೆ   
49 18th Dec 2019 ಹೊಷಗನ್ನ ಡ ಕವಿತೆ   
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50 19th Dec 2019 ಜಾನ್ಪದ್ - ಗಿೋತೆ – ಕಥೆ – ಗಾದೆ - ಗಟು  
51 20th Dec 2019 ಜಾನ್ಪದ್ - ಗಿೋತೆ – ಕಥೆ – ಗಾದೆ - ಗಟು  
 20th Dec 2019 Test 10 - ಶೂದ್ರ ತ್ಪಸ್ಥವ ,  ಡಲ್ಯಳ 
 21st & 22nd Dec 

2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

52 23rd Dec 2019 ಜಾನ್ಪದ್ - ಗಿೋತೆ – ಕಥೆ – ಗಾದೆ - ಗಟು 
53  24th Dec 2019 ವಿಮಶ್ನಯ -  ಮಾಕ್ಸ ಯ ವದಿ, ಸಾಸತೋತಿ್ರ, ಚಾರಿತಿರ ಕ 
 25th Dec 2019 ಕರ ಷೆ ಸ್ 
54 26th Dec 2019 ವಿಮಶ್ನಯ- ಸಿ್ಥ ರೋವದಿ, ರೂಪನಿಶಠ , ಅನ್ವ ಯಿಕ, ಪಾರ ಯೋಗಿಕ, ದ್ವಯನ್ 
55 27th Dec 2019 ಸಾಾಂಷಕ ೃತಿಕ ಇತಿಹಾಷ (ಕಲೆ, ಚ್ಛತ್ರ ಕಲೆ, ವಸಿುಶಿಲ , ಸಾಹಿತ್ಯ , ಧಮಯಗಳ 

ಪರ ಭಾ):  
ಚಾಲುಕಯ , ರಾಶಟ ರಕೂಟ್. 

 27th Dec 2019 Test 11 - ಹೊಷಗನ್ನ ಡ ಕವಿತೆ, ಜಾನ್ಪದ್  
 28th & 29th Dec 

2019 
ವನಿವರ - ಭಾನುವರ ರಜೆ 

56 30th Dec 2019 ಸಾಾಂಷಕ ೃತಿಕ ಇತಿಹಾಷ: ಹೊಯಸ ಳ, ವಿಜಯನ್ಗರ  
57 31st Dec 2019 ಧಮಯಗಳ ಪರ ಭಾ: ಕೄರ ೈಷಿ , ಇಸಾಲ ಾಂ, ವೈದಿಕ, ಜೈನ್, ವಿೋರಶೈ, ಬೌದ್ಧ . 
58 2nd Jan 2020 ಕನಾಯಟ್ಕ ಏಕೋಕರಣ ಚಳುಳಿ 
59 3rd Jan 2020 ಸಂದೇಸ ಪರಿಹಾರ 
60 4th Jan 2020 ಸಂದೇಸ ಪರಿಹಾರ 
 4th Jan 2020 Test 12: ವಿಮಶ್ನಯ, ಸಾಾಂಷಕ ೃತಿಕ ಇತಿಹಾಷ, ಕನಾಯಟ್ಕ ಏಕೋಕರಣ ಚಳುಳಿ. 

 


