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ಮೊದಲನೆಯ ಹರ  

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 13th  
ಆಗಸ್ಟ್    
 
   ರಾಂದ 
 

18th ಆಗಸ್ಟ್ 

 

   ಮೊದಲನೆಯ ಹರ   
ೆೇರ್ -2-ಭಹಗ -B 

  

 

ಘಟಕ-1 ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ  
 ಕಹದಾಂಬರ 

 
 ಬೆಟ್ದ ಜೇ -

ಶಿರಹಮ 

ಕಹರಾಂತ್ರು 
 

 ಮಹಧವಿ -

ಅನುಮ 

ನಿರಾಂಜನ  

 

 ಡಲಹಳ -

ದೆೇನೂರು 
ಮಸಹದೆೇ  

 
 

    

19th ಆಗಸ್ಟ್ ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-1 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-1 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-1 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  
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ಎರಡನೆೇಯ  ಹರ  

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 20th ಆಗಸ್ಟ್    

 
   ರಾಂದ 
 

25th ಆಗಸ್ಟ್ 

 

  ಎರಡನೆೇಯ  ಹರ 

ೆೇರ್ -2-ಭಹಗ -B 
  

 

ಘಟಕ-1 ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ  
 

 

 ಕನನಡದ ಷಣ್ಣ ಕತೆಗಳು -   
 ನಹಟಕಗಳು -ವೃದರತ್ಸ್ವಿ   

 

 
 ಕನನಡದ ಷಣ್ಣ 

ಕತೆಗಳು -
ಜ.ಸೆಚ್. 

ನಹಯಕ  

  ವೃದರತ್ಸ್ವಿ -
ಕುೆಾಂು  

 

     

26th ಆಗಸ್ಟ್ ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-2 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-2 
  
        + 

   ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ      

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-2 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  
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ಮೂರನೆೇಯ ಹರ 

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 27th ಆಗಸ್ಟ್    

 
   ರಾಂದ 
 

1st 
ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 

 

   ಮೂರನೆೇಯ ಹರ 

ೆೇರ್ -2-ಭಹಗ -B 
 ಘಟಕ-1 ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ  
 

 

 ನಹಟಕಗಳು -ತ್ುಘಲಕ್   

 ವಿಚಹರ ಷಹಹಿತ್ಯ: ದೆೇರು   
 

 
 ತ್ುಘಲಕ್ -

ಗಿರೇಶ್ 

ಕಹನಹಾಡ್  

 ದೆೇರು -ಎ. 

ಏನ್  

ಮೂರ್ತಾರಹಯ
ರು  

 

     

2nd 
ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-3 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-3 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-3 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  
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ನಹಲಕನೆೇಯ ಹರ 

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 3rd  

ಷೆೆ್ಾಂಬರ್  
   ರಾಂದ 
 

8th  
ಷೆೆ್ಾಂಬರ್ 

 

    ನಹಲಕನೆೇಯ ಹರ 

ೆೇರ್ -2-ಭಹಗ -B 
 ಘಟಕ-1 ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ  
 

 

  ಸೊಷಗನನಡ ಕವಿತೆ   
 

 
  

 ಸೊಷಗನನಡ 

ಕವಿತೆ – 

ಜ.ಸೆಚ್ .ನಹಯಕ 

 
 

     

9th 

ಷೆೆ್ಾಂಬರ್ 

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-4 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-4 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-4 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  
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ಐದನೆೇಯ ಹರ 

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 10th 

ಷೆೆ್ಾಂಬರ್ 
 
   ರಾಂದ 
 

15th 

ಷೆೆ್ಾಂಬರ್ 

 

    ಐದನೆೇಯ ಹರ 

ೆೇರ್ -2-ಭಹಗ -B 
 ಘಟಕ-2 ಜನದ ಷಹಹಿತ್ಯ  
 ಜಹನದ ಷವರೂ  

 ಕನನಡ ಜಹನದ ಕತೆಗಳು 
 ಜಹನದ ಗೀತಹೆಂಜಲಿ  

 

 

 
 ಜಹನದ 

ಷವರೂ -

ಡಹ.ಹೆಚ್. ಮ್  

ನಹಯಕ 

 ಕನನಡ ಜಹನದ 

ಕತೆಗಳು -
ರಮಶಿಯಯ  

 ಜಹನದ 

ಗೀತಹೆಂಜಲಿ -ಡಿ 

.ಜರೆೀಗೌಡರು  
  

     

16th 
ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-5 
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-5 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-5 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  
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ಆರನೆೇಯ  ಹರ  

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 17th   
ಷೆೆ್ಾಂಬರ್   
ರಾಂದ 
22nd 
ಷೆೆ್ಾಂಬರ್ 

 

ಆರನೆೇಯ ಹರ 

ೆೇರ್ -2-ಭಹಗ -B 
 ಘಟಕ-2 ಜನದ ಷಹಹಿತ್ಯ  

 

 ಜನದ ಗಿೇತಹಾಂಜಲಿ  

 ಬೇದಿ ಮಕಕಳು ಬೆಳೆದೂ 

 ಷಹವಿರ ಗಟುಗಳು ಮತ್ುು 
ಗಹದೆಗಳು  

 

 ಜಹನದ 

ಷಿರೂ -

ಡಹ.ಸೆಚ್. ಮ್ 

ನಹಯಕ್  

 ಜಹನದ 

ಗಿೇತಹಾಂಜಲಿ -ಡಿ 

.ಜರೆೇಗೌಡರು  
 ಬೇದಿ ಮಕಕಳು 

ಬೆಳೆದೂ -

ಕಹಳೆೇಗೌಡ 

ನಹಗಹರ 

 ಷಹವಿರ 

ಗಟುಗಳು 
ಮತ್ುು ಗಹದೆಗಳು 
-ಎಮ್ ಜ  

ಇಮಹರುರ  

    

23rd 
ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-6 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-6 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೇಕ್ಷೆ-6 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  
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ಏಳನೆೇಯ ಹರ 

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 24th 
ಷೆೆ್ಾಂಬರ್  
   ರಾಂದ 
 

29th 

ಷೆೆ್ಾಂಬರ್ 

 

 ಏಳನೆೇಯ ಹರ 

ೆೇರ್ -1-ಭಹಗ -A 
ಘಟಕ -1. ಕನನಡ ಭಹಶೆಯ ಚರತೆರ 
  

  ಭಹಷೆ  ಎೆಂದರೆೀನು ? 
ಅದರ ಸಹಮಹನಯ 
ಲಕ್ಷಣಗಗಳು  ಗೀಕಕರಣಗ  

  ದಹಾವಿಡ ಭಹಷಹ 
ರವಹರಗಳು , ಲಕ್ಷಣಗಗಳು  

  ಕನನಡ ಭಹಷೆಯ 
ಪಹಾಚಿನತೆ  

  ಕನನಡ ಭಹಷೆಯ 
ಬೆಳಣಿಗೆ ಸೆಂತಗಳು  

 ಸಳೆಗನನಡ  
 ನಡುಗನನಡ ಹೊಷಗನನಡ  
  ಕನನಡ ಭಹಷೆಯ 

ಉಭಹಷೆಗಳು  
  ಕನನಡ ಭಹಷೆಯ 

ಬೆಳಣಿಗೆಗಳು ವಿವಿಧ 
ಸೆಂತಗಳು ಹಹಗು ಷವರೂ 
(ಧವನಿ ಯತಹಯಷ & ಅರ್ಕ ) 

  ಭಹಷಹ ಸ್ವೀಕರಣಗ  

 
 

ಕನನಡ ಭಹಶೆಯ 
ಚರತ್ರ – ಎಾಂ 
ಸೆಚ್ ಕರಶಣ ಯಯ 
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30th  

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-7 
  
        + 

ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-7 
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-7 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  

 

 

ಎಾಂಟನೆೇ ಹರ  

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 1st  
ಅಕೊ್ೇಬರ್  
 
   ರಾಂದ 

6th 
ಅಕೊ್ೇಬರ್ 

 

 ಎಾಂಟನೆೇ ಹರ  
ೆೇರ್ -1-ಭಹಗ -A 

  

ಘಟಕ-2 ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ ಚರತೆರ  
 ಷಹಹಿತ್ಯ ಎಾಂದರೆೇನು ? 
 ಹರಚೇನ ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ  
 ಮದಯಕಹಲಿೇನ ಷಹಹಿತ್ಯದ  

ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ  
 
 

ೆೇರ್ -2  ಭಹಗ -A 

 
ಘಟಕ-1   ಹರಚನ  ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ  
 ವಿಕರಮಹಜುಾನ ವಿಜಯ 

(೧೨ &೧೩ ಅವಹಿಷ ) 
 ಡಧರಹಧನೆ - ೨ ಗಧಯಗಳು  

          ಷುಕುಮಹರ ಷಹಿಮಿಯ ಕಥೆ         
ವಿಧುಯತ್ ಚೊೇರನ ರಶಿೇಯ  ಕಥೆ   
 

 

 
    

 

ಕನನಡ ಷಹಹಿತ್ಯ ಚರತೆರ 
-ತಹ .ಷು. ವಹಮರಹಯ 
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7th 

ಅಕೊಟೀಬರ್ 

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-8 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-8 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-8 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  

 

ಾಂಬತ್ುನೆೇ ಯ ಹರ 

   

ದಿನಹಾಂಕ  
   ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 8th 

ಅಕೊ್ೇಬರ್ 
 
   ರಾಂದ 
 

13th 

ಅಕೊ್ೇಬರ್ 

ಾಂಬತ್ುನೆೇ ಯ 
ಹರ   

ೆೇರ್ -1-ಭಹಗ -A 

ಚನ ಷಹಹಿತ್ಯ -      
 ಬಷಣ್ಣ, 
 ಅಕಕಮಸಹದೆೇವಿ  

ದಹಷ ಷಹಹಿತ್ಯ      
ುರಾಂದರದಹಷರು, 
ಕನಕದಹಷರ 

 ಾಂ ,ಜನನ, 
ನಹಗಚಾಂದರ 

ೆೇರ್ -2 ಭಹಗ -A 
 

 ಘಟಕ-2 ಮದಯಕಹಲಿೇನ ಕನನಡ 
ಷಹಹಿತ್ಯ  
 ಚನ ಕಮಮಟ -

ಮರುಳ ಸ್ವಧ 
 ಜನಪ್ರರಯ ಕನನಡ 

ಷಾಂುಟ -ದೆೇ.ಜ.ಗೌ 

 
 

 

ಸೊಷ ಕನನಡ 
ಷಹಹಿತ್ಯ ಚರತೆರ -  
ಎಲ್ .ಎಸ್ಟ ವೆೇಶಗಿರ 
ರಹವ್ 
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14th 

ಅಕೊಟೀಬರ್ 

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-9 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-9 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-9 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು  

 

 

ಸತ್ುನೆೇ ಯ ಹರ 

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 15th  
ಅಕೊ್ೇಬರ್ 
 
   ರಾಂದ 
 

20th 

ಅಕೊ್ೇಬರ್ 

 

  ಸತ್ುನೆೇಯ ಹರ   
ೆೇರ್ -1-ಭಹಗ -A 

 ಷಹಾಂಗತ್ಯ =ರತಹನಕರರ್ಣಾ 

 ಮಧಯಕಹಲಿೇನ ಕವಿಗಳು -
ಸರಸರ,ರಹಘಹಾಂಕ & 
ಕುಮಹರಹಯಷ 

 

ೆೇರ್ -2-ಭಹಗ -A 

 

ಘಟಕ-2 ಮದಯಕಹಲಿೇನ ಕನನಡ 
ಷಹಹಿತ್ಯ  
 ಸರಸರನ  ನೆಂಬಿಯಣಗಣನ 

ರಗಳ  ೆ-ಬಿ.ಮ್. 
ಶಿಾೀಕೆಂಠಯಯ  

 ಕರ್ಹಕಟ  ಭಹರತ ಕಥಹ 
ಮೆಂಜರ- ಕಣಗಕ ಕ  

 ಭರತೆೀವ ವೆೈಭ    

 
 

 

ಷಹಮಹನಯನಿಗೆ ಷಹಹಿತ್ಯ 
ಚರತೆರ -ಸತ್ುು 
ಷಾಂುಟಗಳು 
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21st 

ಅಕೊಟೀಬರ್ 

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-10 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-10 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-10 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  

 

 

ಸನೊನಾಂದನೆೇ ಹರ  

   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

 22nd 
ಅಕೊ್ೇಬರ್ 
 
   ರಾಂದ 
 

27th 

ಅಕೊ್ೇಬರ್ 

 

 ಸನೊನಾಂದನೆೇ ಹರ   
ೆೇರ್ -1-ಭಹಗ -C 

 

ಘಟಕ-3 ಸೊಷಗನನಡ / ಆಧುನಿಕ  
ಷಹಹಿತ್ಯ  
 ನವೊಧಯ ಸಹಹಿತಯ  
 ಾಗತಿಶಿೀಲ  ಸಹಹಿತಯ  
 ನಯ ಸಹಹಿತಯ 
 ದಲಿತ ಬೆಂಡಹಯ \ದಲಿತ 

ಸಹಹಿತಯ   
ಭಹಗ -B 

 

ಘಟಕ-4 - ಕಹಯಮಿೇಮಹಾಂಷೆ  ಮತ್ುು 
ಷಹಹಿತ್ಯ ವಿಮವೆಾ  
 ಕಹಯ ಎೆಂದರೆೀನು ? 
 ಮೀಮಹೆಂಸೆ  ಎೆಂದರೆೀನು?  
 ಕಹಯ ಮೀಮಹೆಂಸೆ 

ಎೆಂದರೆೀನು ?  
 ಭಹರತಿೀಯ 

 
 -  

 

ಷಹಹಿತ್ಯ ವಿಮವೆಾ -ಸ್ವ 
.ಎನ್ .ರಹಮಚಾಂದರನ್ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಭಹರರ್ತೇಯ 
ಕಹಯಮಿೇಮಹಾಂಷೆ -ರ್ತ 
.ನಾಂ .ಶಿರೇ 
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ಕಹಯಮೀಮಹೆಂಸೆ 
ಅರ್ವಹಚಿೆಂತನೆಯ 
ಸೆಂತಗಳು  

o ಅಲೆಂಕಹರ   ಾಸಹಥನ  
o ರೀತಿ   ಾಸಹಥನ  
o ದವನಿ   ಾಸಹಥನ  
o ರಷ   ಾಸಹಥನ  
o ಚೌಚಿತಯ   ಾಸಹಥನ  

 ಭಹಷಹತಯ ಕಹಯ  
ಮೀಮಹೆಂಸೆಯ ಚಿೆಂತನೆಯ ಚಚೆಕ  
o ರೂನಿಶಟಕ ವಿಮರ್ೆಕ  
o ಚಹರತಿಾಕ ವಿಮರ್ೆಕ  
o ಮಹರ್ಕ್ಸಕ ವಹದಿ ವಿಮರ್ೆಕ  
o ಸಹಸತೊತೀರ  ವಿಮರ್ೆಕ  
• ಸ್ರೀವಹದಿ 

 
    

28th 

ಅಕೊಟೀಬರ್ 

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-11 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-11 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-11 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  

 

 

 

 

 

ಸನೆನರಡನೆಯ ಹರ 
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   ದಿನಹಾಂಕ     ಹರ        ವಿಶಯ         ಒದು ಠ್ಯಕರಮ 

29th   
ಅಕೊ್ೇಬರ್ 
 
   ರಾಂದ 
3rd ನೆಾಂಬರ್ 

 

  ಸನೆನರಡನೆಯ ಹರ   
ೆೇರ್ -1-ಭಹಗ -B 

  

 

ಘಟಕ-5    ಕನಹಾಟಕದ  
ಷಾಂಷೃರ್ತಯ  ಚರತೆರ  
 ಕನಹಾಟಕದ  ಶಿಲ ಕಲೆ 

,ನೃತ್ಯ,ಕಲೆ ಹಷುುಶಿಲ  
 ಬಹಧಹಮಿ ಚಹಲುಕಯರು  
 ರಹಶರ ಕೂಟರು ,  

ಸೊಯ್ಳರು  
 ವಿಜಯನಗರ ಷಹಮಹರಜಯ  
 ಧಮಾಗಳು ಮತ್ುು ಅರ 

ಷಹಾಂಷೃರ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು 
 

 
 

 

ಕನಹಾಟಕದ  
ಷಾಂಷೃರ್ತಯ  ಚರತೆರ - 
ಹಲಹಕ್ಷ   
 

    

4th 

ನೆಾಂಬರ್ 

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-12 
  
 
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ 
ನುನ ಒದುುದು 

      ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-12 
  
        + 

 ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಕಹಡೆಮಿ 

ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ ಒದುುದು  

ಘಟಕ ರೀಕ್ಷೆ-12 
  
        + 

  ನಮಮ ಐಎಎಸ್ಟ 

ಅಕಹಡೆಮಿ ನೊೇಟ್ಸ್ ನುನ 
ಒದುುದು  

 

 

FOR MORE DETAILS MAIL US TO nammaiasacademy@gmail.com.  
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