
 

ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 
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ಗೂರಪ್ II - ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

(ಕೂೀರ್ ಕೂೀರ್ಸಾ) 

ಠ್ಾ: ಸಿರದೂಂ ಂಜಿ  

ತಿರಕ ೧: ಜನದ/ಕಹಾ/ 

ಗದಾ/ ರಫಂಧ/ತುಳು ಕಲಿಕ-

ಫಳಕ 

04 48 60 40 100 03 
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ಗೂರಪ್ II - ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

(ಕೂೀರ್ ಕೂೀರ್ಸಾ) 

ಠ್ಾ: ಸಿರದೂಂ ಯಡ್ಡ   

ತಿರಕ ೧: ಜನದ/ಕಹಾ/ 

ಗದಾ/ ರಫಂಧ/ತುಳು ಕಲಿಕ-

ಫಳಕ 

04 48 60 40 100 03 
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ಗೂರಪ್ II - ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

(ಕೂೀರ್ ಕೂೀರ್ಸಾ) 

ಠ್ಾ: ಸಿರಭುಡಿ ಂಜಿ 

ತಿರಕ ೧: ಜನದ/ಕಹಾ/ 

ಗದಾ/ ರಫಂಧ/ತುಳು ಕಲಿಕ-

ಫಳಕ 

04 48 60 40 100 03 
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ಗೂರಪ್ II - ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

(ಕೂೀರ್ ಕೂೀರ್ಸಾ) 

ಠ್ಾ: ಸಿರಭುಡಿ ಯಡ್ಡ  

ತಿರಕ ೧: ಜನದ/ಕಹಾ/ 

ಗದಾ/ ರಫಂಧ/ತುಳು ಕಲಿಕ-

ಫಳಕ 

04 48 60 40 100 03 

 

 

 

 

 



 

ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

ರಥಭ ದವಿ -  ಮೊದಲನೆಮ ಚತುಮಹಾಷ 

ಠ್ಾ: ಸಿರದೂಂ  ಂಜಿ 

ರಕಹವಕಯು : ರಸಹರಹಂಗ ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ, 

ಭಂಗಳಗAಗೂೀತಿರ-574 199 

ಬೂೀಧನಹ ಅಧಿ: ಳಹಯಕೆ 4 ಗಂಟೆ    ಮೌಱಹಾಂಕ: 02 

ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು : 100 ಅಂತಿಭ ರೀಕ್ಷೆ : 60 

ಆಂತರಕ ಮೌಲಾಮಹನ : 40 

1. ಕಹಾ : 

ಕರ.ಷಂ. ಫಯಸ ಲೀಖನ ರಕಹಯ 

1.  ಸಿಷು ಇಷವಮಿತ್ರರರೆ ಂತ್ರೂ ಕಲಿಂಜ ಸಿೀತಹರಹಭ ಆಳವ ಪಿರಹ ದ ಕಹವ್ಯಾ 

2.  ಫಷಣಣನ ಚನೊಲು/ಅಕೆನ 

ಚನೊಲು  

ಬಿ.ಎ.ವಿವ್ೀಕರೆೈ(ಷಂ) ಚನ(ಅನುಳಹದ) 
 

3.  ಭುಷುಕು ದತ್ತ್ದ್ ದೆ  ಅಭೃತ ಸೂೀಮೀವವಯ ಕಬಿತ್ರ 

4.  ಏತ್ತ್ ಪಯಲುಾ ಷುನಿೀತಹ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟು ಕಬಿತ್ರ 

5.  ಕಹತ್ತ್ ಕುಲಿಿನಕುಲು ರಭಹಕಯ ಶಿಶಿಲ ಕಬಿತ್ರ 

6.  ಎನನ ನಲಿಕ ಯಘು ಇಡಿೆದು ಕಬಿತ್ರ 

7.  ¥ÉgÀqÉ PÉ¯ÉvïAqï qÁ. eÉÆåÃw ZÉÃ¼ÁÊgÀÄ PÀ©vÉ 

2. ಗದಾ 

8.  PÀ®Äènð PÀ®ÄÌqÀ zÉÊªÉÇ¯É£À PÀvÉ GUÀÎ¥Àà ¥ÀÆeÁj ಕಿನಾಕತ್ರ 

9.  ುದ್ಹವರ್ ಡಹರ್ ಭಹಹಫಲೀವವಯ ಬಟ್ ಕಿನಾಕತ್ರ 

10.  ಪಹಡ್ನೊಡು ಪಯಣಣನ 

ಸಹದನಮಹನೊದ ಕಲನೆ 

 

ದಯಣಿದೀವಿ ಮಹಲಗತಿದ 
ರಫಂಧ 

11.  ತುಳುಕು ಬಹಸಲ್ ಮಿಷನರದ 

ಕೂಡುಗಲು 

 
¨É£Émï f. CªÀÄä£Àß 

ರಫಂಧ 

3. ತುಳು-ಕಲಿಕ-ಫಳಕ 

12.  ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಮ ವಿವವನಹಥ ಫದಿಕಹನ ಲೀಖನೊ 

13.  ತುಳುಟ್ು ಷಂಫಂಧಳಹಚಕ 

ಷಬೂ್ಲು 

ಕ. ದಮನಹಬ ಕೀಕುಣ್ಹಣಮ ಲೀಖನೊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

ರಥಭ ದವಿ -  ಮೊದಲನೆಮ ಚತುಮಹಾಷ 

ರವನ ತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ - ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60 

I 6 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 6 X 3= 18 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ :  ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಕನೆ್ ಡ ಕಲಿಕ್ಕ ಬಳಕ್ಕ: ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

II 4 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X 3= 12 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 3 ಕನೆ್ ಡ ಕಲಿಕ್ಕ ಬಳಕ್ಕ: ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

III ಪ್ದ್ಯ : ಭಾವಾರ್ಥ ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ  4 ಅಂಕಗಳ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X1= 04 

IV ಪ್ದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 2ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

V ಅ) ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

 ಆ)ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು4 3X2= 06 

VI 1 ಅಂಕದ್ 08 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು                                                  1X 8= 08 

 ಕಾವ್ಯ  -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು  

 ಗದ್ಯ -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 ಕನೆ್ ಡ ಕಲಿಕ್ಕ ಬಳಕ್ಕ - 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 

 

 

 

 



 

ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 
¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀzÀ« JgÀqÀ£ÉÃ ZÀvÀÄªÀiÁð¸À 

 

ಠ್ಾ: ಸಿರದೂಂ  ಯಡ್ಡ  

ರಕಹವಕಯು : ರಸಹರಹಂಗ ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ, 

ಭಂಗಳಗAಗೂೀತಿರ-574 199 

ಬೂೀಧನಹ ಅಧಿ: ಳಹಯಕೆ 4 ಗಂಟೆ    ಮೌಱಹಾಂಕ: 02 

ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು : 100 ಅಂತಿಭ ರೀಕ್ಷೆ : 60 

ಆಂತರಕ ಮೌಲಾಮಹನ : 40 

1. ಕಹಾ : 

ಕರ.ಷಂ. ಫಯಸ ಲೀಖನ ರಕಹಯ 

1.  ಚೆನುನ (ಷಂ) ಆಬಮಕುಮಹರ್ ಪಿರಹ ದ ಕಹವ್ಯಾ 

2.  ಸಿೀತಹ ರತಹಾಗೂ(ತುಳು ಜೈಮಿನಿ 

ಭಹಯತ್ರೂ) 

ಡಿ. ವ್ೀದ್ಹತಿ ಪಿರಹ ದ ಕಹವ್ಯಾ 

(ಅನುಳಹದ) 

3.  ಎಕೆಷಕೆ ಬಿ.ಎ. ವಿವ್ೀಕ ರೆೈ ಕಬಿತ್ರ 

4.  ಕಟ್ುದ ಕೂೀರ ಭಸಭಮದ್ ಫಡೂ್ಯು ಕಬಿತ್ರ 

5.  ಸಹರೊ ಎಷಳ್ದ ತಹಭರೆ ಕಯಹಾಯ ಕಿಂಞಣಣ ರೆೈ ಕಬಿತ್ರ 

6.  ಬಿನೆನರ್ ಕಿಯಣ(ಕುತಹಾಳ ನಹಗ ಗೌಡ) ಕಬಿತ್ರ 

2. ಗದಾ 

7.  ಗಡಿಹಹಯ ಪಕಿೀರ್ ಭಸಭಮದ್ ಕಟ್ಹಡಿ ಕಿನಾಕತ್ರ 

8.  ಷೂತಕ ಡಿ.ಕ. ಚೌಟ್ ಕಿನಾಕತ್ರ 

9.  ಭುಲಹಾಯಿನ ಯಕರೆ ಲಲಿತ ಆರ್. ರೆೈ ಕಿನಾಕತ್ರ 

10.  ತುಳುನಹಡ್ ಐತಿಹ್ೂಾಲು ಎ. ಷುಫಬಣಣ ರೆೈ ರಫಂಧ 

11.  ತುಳುನಹಡ್ಡ ಯಂಗಬೂಮಿದ 

ಸಹಧನೆಲು 

ಅ. ವಿಠ್ಲ ಕಫಕ ರಫಂಧ 

3. ನಹಟ್ಕ 

12.  ಗೂೀಂದೂೀಲು CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀ ನಹಟ್ಕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

ರಥಭ ದವಿ -  ಎಯಡನೆಮ ಚತುಮಹಾಷ 

ರವನ ತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ - ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60 

I 6 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 6 X 3= 18 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ :  ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. £ÁlPÀ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

II 4 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X 3= 12 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 3. £ÁlPÀ: ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

III ಪ್ದ್ಯ : ಭಾವಾರ್ಥ ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ  4 ಅಂಕಗಳ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X1= 04 

IV ಪ್ದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 2ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

V ಅ) ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

 ಆ)ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು4 3X2= 06 

VI 1 ಅಂಕದ್ 08 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು                                                  1X08= 08 

 ಕಾವ್ಯ  -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು  

 ಗದ್ಯ -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 £ÁlPÀ - 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 

  



ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 
¢éwÃAiÀÄ ¥ÀzÀ« ªÀÄÆgÀÀ£ÉAiÀÄ ZÀvÀÄªÀiÁð¸À 

 

ಠ್ಾ: ¹jªÀÄÄr 

ರಕಹವಕಯು : ರಸಹರಹಂಗ ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ, 
ªÀÄAUÀ¼ÀUÀAUÉÆÃwæ -574 199 

ಬೂೀಧನಹ ಅಧಿ: ಳಹಯಕೆ 4 ಗಂಟೆ    ಮೌಱಹಾಂಕ: 02 

ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು : 100  

ಅಂತಿಭ ರೀಕ್ಷೆ : 60 

ಆಂತರಕ ಮೌಲಾಮಹನ : 40 

1. ಕಹಾ : 

ಕರ.ಷಂ. ಫಯಸ ಲೀಖನ ರಕಹಯ 

1.  zËæ¥À¢ ¸À¨Émï £ÁåAiÉÆ PÉÃ£Àé¯ï PÉ°Ad ¹ÃvÁgÁªÀÄ D¼Àé ಪಿರಹದ ಕಹವ್ಯಾ 

2.  F £À°PÉzÁAiÉÄ a£Àß¥Àà UËqÀ PÀ©vÉ 

3.  §ÄzÉÝ §Ä¯ÉÛ£Á ¥Á¯ÁÛr gÁªÀÄPÀÈµÀÚ DZÁgï ಕಬಿತ್ರ 
4.  ªÀiÁ¢gÉÆqÉÆAf ªÀÄ¢¥ÀÄ a£Àß¥Àà C½PÉ ಕಬಿತ್ರ 
5.  PÀ¼À® ¸ÀA¢ü (¸ÀA.) ¥ÀÆªÀ¥Àà PÀtÂAiÀÄÆgÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ 

2. ಗದಾ 

6.  ¥ÀgÀw ªÀÄAUÀuÉ ZÀAzÀæºÁ¸À PÀtAvÀÆgÀÄ ಕಿನಾಕತ್ರ 

7.  L£ï ¥ÀªÀ£ï §AUÁgï ªÀÄºÀªÀÄäzï PÀÄ¼Á¬Ä ಕಿನಾಕತ್ರ 

8.  MAf £ÉA¥ÀÄzÀ £ÀqÀÄlÄ DvÁær CªÀÄÈvÀ ±ÉnÖ ¥Àæ§AzsÀ 

9.  §zÀ¯Á¬Ä ¸ÀªÀiÁeÉÆqÀÄ ¥ÉÆtÆÚ 
¥ÉÆAeÉÆÃªÀÅ 

©. JA. gÉÆÃ»tÂ ರಫಂಧ 

10.  vÀÄ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÉÆ qÁ. ©. ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ ರಫಂಧ 

3. PÁzÀA§j 

11.  £ÁteÉÓgï ¸ÀÄzÉ wUÁðAiÉÄgï qÁ. ªÀÄºÁ°AUÀ ¨sÀmï PÉ. PÁzÀA§j 

 

  



 

ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

¢éwÃAiÀÄ ¥ÀzÀ« - ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ZÀvÀÄªÀiÁð¸À 

ರವನ ತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ - ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60 

I 6 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 6 X 3= 18 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ :  ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. PÁzÀA§j: ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

II 4 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X 3= 12 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 3. PÁzÀA§j: ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

III ಪ್ದ್ಯ : ಭಾವಾರ್ಥ ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ  4 ಅಂಕಗಳ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X1= 04 

IV ಪ್ದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 2ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

V ಅ) ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

 ಆ)ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು4 3X2= 06 

VI 1 ಅಂಕದ್ 08 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು                                                  1X08= 08 

 ಕಾವ್ಯ  -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು  

 ಗದ್ಯ -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 PÁzÀA§j - 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 

  



ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 
¢éwÃAiÀÄ ¥ÀzÀ« £Á®Ì£ÉÃ ZÀvÀÄªÀiÁð¸À 

 

ಠ್ಾ: ¹jªÀÄÄr 

ರಕಹವಕಯು : ರಸಹರಹಂಗ ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ, 

ªÀÄAUÀ¼ÀUÀAUÉÆÃwæ - 574 199 

ಬೂೀಧನಹ ಅಧಿ: ಳಹಯಕೆ 4 ಗಂಟೆ    ಮೌಱಹಾಂಕ: 02 

ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು : 100  

ಅಂತಿಭ ರೀಕ್ಷೆ : 60 

ಆಂತರಕ ಮೌಲಾಮಹನ : 40 

4. ಕಹಾ : 

ಕರ.ಷಂ. ಫಯಸ ಲೀಖನ ರಕಹಯ 

1.  ©üªÀÄ »rA¨ÉgÉ ªÀÄzÉä (¸ÀA.) ªÉAPÀlgÁd ¥ÀÄtÂAavÁÛAiÀÄ ಪಿರಹ ದ ಕಹವ್ಯಾ 

2.  vÀÄ¼ÀÄªÀ vÀªÉÄj ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄÆqÀÄ¨É¼Éî ಕಬಿತ್ರ 

3.  ¥ÀgÀqÉ PÀ° UÀAUÀ¸ÀgÉÆ £ÀPÀð¼À ªÀiÁgÀ¥Àà ±ÉnÖ ಕಬಿತ್ರ 

4.  PÀÄf° ¥ÀÆeÉ ªÀÄÆ® : GªÀÄgï RAiÀiÁåªÀiï 
C£ÀÄ: PÉzÀA¨Ár dvÀÛ¥Àà gÉÊ 

ಅನುಳಹದ 

5.  vÀÄ¼ÀÄªÀ¥Éà ªÀÄ¢¥ÀÄ PÀÄzÁÌr «±Àé£ÁxÀ gÉÊ ಕಬಿತ್ರ 

6.  GzÀå É̈AzÉgï EA¢gÁ ºÉUÀÎqÉ ಕಬಿತ್ರ 

5. ಗದಾ 

7.  ªÀÄAZÀªÀÅ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ¥Àæ¸Ázï ಕಿನಾಕತ್ರ 

8.  ¥ÉÆvÀÄð PÀvÀÛ¯É DAqï ¥À. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ±Á¹Ûç ಕಿನಾಕತ್ರ 

9.  vÀÄ¼ÀÄ£ÁqÀÝ vÀÄzÉPÀÄ®Ä PÁªÀÇgÀÄ PÉÃ±ÀªÀ ªÉÆ¬Ä° ¥Àæ§AzsÉÆ 

10.  C½AiÀÄ ¸ÀAvÁ£À : C¥Éà ªÀÄUÀ¼É PÀmïÖ ±ÀAPÀgÀ RAqÉÃj ¥Àæ§AzsÉÆ 

6. ªÀÄºÁPÁªÀå 

11.  ¥ÀÄAZÉÆzÀ ¨Á¯É (ªÀÄAzÁgÀ 
gÁªÀiÁAiÀÄt) 

 
ªÀÄAzÁgÀ PÉÃ±ÀªÀ ¨sÀmï 

 
ªÀÄºÁPÁªÉÇå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಭಂಗಳೂಯು ವಿವವವಿದ್ಹಾನಿಲಮ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022 

ಮೌಱಹಾಂಕ ದಧತಿ ಭಹಷಹ ಠ್ಾಕರಭ 2022-2023 

ದವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶಮ 

¢éwÃAiÀÄ ¥ÀzÀ« - £Á®Ì£ÉÃ ZÀvÀÄªÀiÁð¸À 

ರವನ ತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ - ಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60 

I 6 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 6 X 3= 18 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ :  ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ªÀÄºÁPÁªÀå: ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

II 4 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು  3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X 3= 12 

1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 1. ಪ್ದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

2) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಗದ್ಯ : ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

  3) ಪ್ರ ಶೆ್ನ 3 ªÀÄºÁPÁªÀå: ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ ಯ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 

III ಪ್ದ್ಯ : ಭಾವಾರ್ಥ ಆಂತ್ರಿಕ ಆಯೆ್ಕ  4 ಅಂಕಗಳ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು - 1ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 X1= 04 

IV ಪ್ದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು- 2ಕೆ್ಕ  ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

V ಅ) ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 3X2= 06 

 ಆ)ಗದ್ಯ : 3 ಅಂಕಗಳ 4 ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು-2ಕೆ್ಕ   ಉತ್ತ ರಿಸುವುದು 4 3X2= 06 

VI 1 ಅಂಕದ್ 08 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು                                                  1X08= 08 

 ಕಾವ್ಯ  -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು  

 ಗದ್ಯ -3 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 ªÀÄºÁPÁªÀå - 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 


