
�ಾ��ೕಯ ಕನ
ಡದ ಅತು�ನ
ತ ಅಧ�ಯನ �ೕಂದ��ಾ��ೕಯ ಕನ
ಡದ ಅತು�ನ
ತ ಅಧ�ಯನ �ೕಂದ��ಾ��ೕಯ ಕನ
ಡದ ಅತು�ನ
ತ ಅಧ�ಯನ �ೕಂದ��ಾ��ೕಯ ಕನ
ಡದ ಅತು�ನ
ತ ಅಧ�ಯನ �ೕಂದ�    
��ರದ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ ಮತು�  !ೕಷ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ #ೕ$ಾಪ%&��ರದ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ ಮತು�  !ೕಷ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ #ೕ$ಾಪ%&��ರದ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ ಮತು�  !ೕಷ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ #ೕ$ಾಪ%&��ರದ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ ಮತು�  !ೕಷ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ #ೕ$ಾಪ%&    

    
 10.00�ಂದ�ಂದ�ಂದ�ಂದ 11.30ರವ��ರವ��ರವ��ರವ�� 11.30�ಂದ�ಂದ�ಂದ�ಂದ 1.00ವ��ವ��ವ��ವ�� 
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2.00�ಂದ�ಂದ�ಂದ�ಂದ 3.30ರವ��ರವ��ರವ��ರವ�� 
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3.45�ಂದ�ಂದ�ಂದ�ಂದ 5.15ರವ��ರವ��ರವ��ರವ�� 5.20ರರರರ ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ 


�ೕಷ
�ೕಷ
�ೕಷ
�ೕಷ ಉಪ�ಾ�ಸಉಪ�ಾ�ಸಉಪ�ಾ�ಸಉಪ�ಾ�ಸ 
5.11.14 

ಬುಧು�ಾರಬುಧು�ಾರಬುಧು�ಾರಬುಧು�ಾರ 

ಉ�ಾ�ಟ� �ೂೕಂದ� 1. �ಾ�ೕಯ �ಾ�, ಪ�ಕಲ��, 
�ಾನದಂಡ, ಮಹತ� 

�� . !".ಎಂ. ಮ!ೕಶ�ರಯ& 
2.  ಬಸವ*ಾಜ,ೕವರ 
ರಗ.: ಪಠ&0ಾಚನ, 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . ಎ6.ಎಂ. ತಳ0ಾರ 

 

6.11.14 

ಗುರು�ಾರಗುರು�ಾರಗುರು�ಾರಗುರು�ಾರ 

3. ಕನ8ಡ ಗದ& 9ಾ:ತ& : ಸ�ರೂಪ 
ಸ<ೕ= 

�� . >ಾಳ?@ ವಸಂತಕು�ಾರ 

4. ಕನ8ಡ BCಯ ಉಗಮ 
ಮತು? DEಾಸ 

�� . ಎ.D.ನರಂಹಮೂF4 

5. �ಾ�ೕಯ �ಾ�, ಪ�ಕಲ��, 
�ಾನದಂಡ, ಮಹತ� 

�� . !".ಎಂ. ಮ!ೕಶ�ರಯ& 
6.  ಕು�ಾರ*ಾಮನ 
9ಾಂಗತ& : ಪಠ&0ಾಚನ, 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . ಎ6.ಎಂ. ತಳ0ಾರ 

1. ಕGಾ4ಟಕದ ಧಮ4ಗಳು 
�� . C.D.Gಾ*ಾಯಣ 

7.11.14 

ಶುಕ��ಾರಶುಕ��ಾರಶುಕ��ಾರಶುಕ��ಾರ 

7. ವJಾK*ಾಧ� : ಪಠ&0ಾಚನ, 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . >ಾಳ?@ ವಸಂತಕು�ಾರ 

8. ಕನ8ಡ 9ಾಂಗತ& 9ಾ:ತ& : 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� ..ಎ".Lವಕು�ಾರ
9ಾ�< 

9. ಅಲಂEಾರ �ಾಸ� : ಕೃFಗಳು, 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

Jಾ. N.ಎO. Pೕ>ಾ 

10. ಹಳಗನ8ಡ 
Eಾವ&�ಾಗ ಗಮಕ 0ಾಚನ  
ಎ6. *ಾಮಚಂದ  
 

2. ಸಂPೕತ, ನೃತ&, Qತ ಕR 

Jಾ. ತುಳ *ಾಮಚಂದ *ಾS 

8.11.14 

ಶ��ಾರಶ��ಾರಶ��ಾರಶ��ಾರ 
11.  ಕನ8ಡ ಛಂದಸುU : 
ಛಂ,ೂೕಗ ಂಥಗಳು, ಸ�ರೂಪ, 
ಸ<ೕ= 

W.X. Gಾ*ಾಯಣ ಪ 9ಾY 

12. ವJಾK*ಾಧ� : 
ಪಠ&0ಾಚನ, ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� .W. ಅಭ[ಕು�ಾರ 

13. ಕನ8ಡ ರಗ. 9ಾ:ತ&: 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� . ಎO.D�ಾ&ಶಂಕರ 

14. ಕನ8ಡ Eಾವ& ಲ\ಣ 
9ಾ:ತ& : ಸ�ರೂಪ, 
ಸ<ೕ= 

Jಾ. N.ಎO. Pೕ>ಾ 

3. ]ಾ Qೕನ ಕನ8ಡ 9ಾ:ತ&ದB^ 
D_ಾನ ಪರಂಪ` 

�� . W.X. Gಾ*ಾಯಣ ಪ 9ಾY 

9.11.14 

�ಾನು�ಾರ�ಾನು�ಾರ�ಾನು�ಾರ�ಾನು�ಾರ 

15. ಕನ8ಡ ಷಟ�b 9ಾ:ತ& : 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� . W. ಅಭ[ಕು�ಾರ 

16. ಹಳಗನ8ಡ, ನಡುಗನ8ಡ  
�ಾcಕ ಪ�ವತ4� 

�� .ಎ. ಮು�dಪ� 

17. ಕನ8ಡ �ೌfಕ 9ಾ:ತ& : 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� . Fೕ.ನಂ. ಶಂಕರGಾ*ಾಯಣ 

18. ಕನ8ಡ ಛಂದಸುU, 
ಛಂ,ೂೕಗ ಂಥಗಳು : 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� . >ಾ*ಾGಾg 

 

 

4. ಕGಾ4ಟಕದ ಧಮ4ಗಳು 
�� . C.D.Gಾ*ಾಯಣ 



10.11.14 

�ೂೕಮ�ಾರ�ೂೕಮ�ಾರ�ೂೕಮ�ಾರ�ೂೕಮ�ಾರ 

19. ಪಂಪ�ಾರತ : ಪಠ&0ಾಚನ 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . h.D. iಂಕjಾಚಲ�ಾ� 

20. ಹಳಗನ8ಡ 0ಾ&ಕರಣ 
ಕೃF ಪ�ಚಯ, ವಣ4�ಾR 

�� .ಎ. ಮು�dಪ� 
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21. ಜುಂಜಪ� ಮkಾEಾವ& : 
ಪಠ&0ಾಚನ, ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . Fೕ.ನಂ. ಶಂಕರGಾ*ಾಯಣ 
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22. ಕು�ಾರ0ಾ&ಸ 
�ಾರತ : ಪಠ&0ಾಚನ, 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

Jಾ. ಎ.D. ಪ ಸನ8 

5. lಾನಪದ 

�� . ಅಂಬmW :�ಯಣn 

11.11.14 

ಮಂಗಳ�ಾರಮಂಗಳ�ಾರಮಂಗಳ�ಾರಮಂಗಳ�ಾರ 
23. ಪಂಪ�ಾರತ : ಪಠ&0ಾಚನ  
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . h.D. iಂಕjಾಚಲ�ಾ� 

24. ಕನ8ಡ ಹಸ?ಪ Fಗಳು : 
ಸ�ರೂಪ, iೖDಧ&, 
ಇFkಾಸ, ಮಹತ� 

�� . iೖ.. �ಾನುಮF 

 

25. ವJಾK*ಾಧ� : ಪಠ&0ಾಚನ, 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� .ಎ6.ಎO. >ಾ*ಾGಾಥ 

26. ವಚನ 9ಾ:ತ& 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� . C ೕF ಶುಭಚಂದ  
6. ಕGಾ4ಟಕದ ಇFkಾಸ 

�� . C.ಎ6. ನರಂಹಮೂF4 

12.11.14 

ಬುಧು�ಾರಬುಧು�ಾರಬುಧು�ಾರಬುಧು�ಾರ 

27. ಪಂಪ�ಾರತ : ಪಠ&0ಾಚನ 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . h.D. iಂಕjಾಚಲ�ಾ� 

28. ಕನ8ಡ qೌrಕ �ಾಸ� 
9ಾ:ತ& : ಸ�ರೂಪ, 
ಸ<ೕ= 

�� . iೖ..�ಾನುಮF 

29. ವJಾK*ಾಧ� : ಪಠ&0ಾಚನ, 
ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� .ಎ6.ಎO. >ಾ*ಾGಾಥ 

30. ಕನ8ಡ ವಚನ 
9ಾ:ತ& : 
ಅಕsಮkಾ,ೕD 
ವಚನಗಳು  
�� . C ೕF ಶುಭಚಂದ  

7. ಕGಾ4ಟಕದ 0ಾಸು? ಮತು? 
Lಲ� 

�� . h.ಎಂ. Wೕಶವ 

13.11.14 

ಗುರು�ಾರಗುರು�ಾರಗುರು�ಾರಗುರು�ಾರ 

31. tಾವuಂಡ*ಾಯ ಪu*ಾಣ : 
ಪಠ&0ಾಚನ, ಅಥ4ಗ ಹಣ 

�� . h.D. iಂಕjಾಚಲ�ಾ� 

32.  ಕನ8ಡ �ಾಸ9ಾ:ತ& : 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� . h.ಎ6. Gಾಗರತ8 

 

33. ಕನ8ಡ ಚಂಪ� 9ಾ:ತ&, 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� .W. �ಾರ�ಾ 

34. ಅಲ^ಮನ 
ವಚನಗಳು : ಸ�ರೂಪ, 
ಸ<ೕ= 

�� . C ೕF ಶುಭಚಂದ  

8. ತಂತ _ಾನದ ಬಳW 

�� . vೕwಾನಂದ 

14.11.14 

ಶುಕ��ಾರಶುಕ��ಾರಶುಕ��ಾರಶುಕ��ಾರ 

35. ಕನ8ಡ �ಾಸನ 9ಾ:ತ&: 
ಸ�ರೂಪ, ಸ<ೕ= 

�� . ಆy. zೕಷ�ಾ� 

rರು ಪ�ೕ= ಸ�ಾ`ೂೕಪ ಸ�ಾರಂಭ   


