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ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ: 2017-18 

ಪ್ರರ . ಪ್ರ ಸನ್ನ  

ಸಹಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು,  

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ 

ಜ್ಞಾ ನ ಶಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ತನನ ದೇ ಆದ ಮಹತವ  ಪಡೆದಿರುವ ಚರಿತ್ರಾ ಯು ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾ ನ 

ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಾ ೋನಾ  ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿಲಿ್ದೆ ಯಾರೂ ಏನನ್ನನ  

ಸಾಧಿಸಲಾರರು. ಸಂಸಕ øತಿ, ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು  ಬದುಕಿನ ಪಾ ತಿಯೊಂದು ಕ್ಷ ೋತಾ ಗಳ ಅಧಾ ಯನದಿೊಂದ 

ವಿಧ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ವಾ ಕಿು ತವ  ವಿಕಸನಕ್ಕ  ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಇತಿಹಾಸದ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತವ  ಪೂರ್ಿವಾದುದು. 

ತ್ತಮಕೂರಿನ ಸಕಾಿರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು 2011 ಜುಲೈ ತಿೊಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಕಲಾ 

ಪ್ರಾ ಕಾರದಲಿ್ಲ  ಊಇP, ಊಇಏ, ಊಇS ವಿಭಾಗಗಳಿದುು , ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ಸುಮಾರು 700 ವಿಧ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಈ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಅಭಾಾ ಸಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಈವರೆವಿಗೂ ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಉತು ಮ 

ಫಲ್ಲತೊಂಶವನ್ನನ  ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಾ ಸುು ತ ವರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಕುಮಾರಿ ಕಾವಾ  ಡಿ ಸಿ. ಊಇಏ ವಿಭಾಗದ 

ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿನಿಯು ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  8 ನೇ ಯಾಿೊಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಿೋತಿಿ ತಂದಿರುತು ರೆ. 

ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿ ಅಃಅS ಪಠ್ಾ ಕಾ ಮವನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದುು , ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುಮಾರು 120 

ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ಔಇP ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕೊೊಂಡಿರುತು ರೆ. 

ವಿಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ಜಪ್ರನಿನ ಟೋಕಿಯೋ ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯದ Research institute for language and cultures of Asia and 

Africa” ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಹಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಡಾ. ಓತ ನ್ಬುಹಿರೋರವರು 

ದಿ:16-03-2017 ರಂದು ನಮಮ  ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿರುತು ರೆ. ಇವರು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ 2 

ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾ ಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಅವು 1.Culture and society in early modern south 

asia cross linguistic comparative studies of literacy and religious texts. 2. Reconsidering intermediate social 

groups in pre-modern south asia”. 

 

 
ಓತರವರು ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಉದೆು ೋಶಿಸಿ ದಿ:16-03-2017 ರಂದು ಕಾಯಿಕಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಭಾರ್ರ್ದ ಪೋಟೋ   
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 ನಮಮ  ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ವೇದಿಕ್ ವತಿಯಿೊಂದ ಡಾ. ಓತ ನ್ಬುಹಿರೋರವರನ್ನನ  

ಸಾವ ಗತಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪಾ ಥಮ – ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸಂವಾದ ಕಾಯಿಕಾ ಮವನ್ನನ  

ಏಪಿಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಓತರವರು ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ  ಉದೆು ೋಶಿಸಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಅವರ 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನನ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಂಚಿಕೊೊಂಡರು. ಓತರವರು ಮೈಸೂರು 

ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಕಿಷ ರ್ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಥ ಳಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ ವಿವರ ನಿೋಡಿದರು. ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚರ್ಚಿಯಲಿ್ಲ  

ಆಸಕಿು ಯಿೊಂದ ಪ್ರಲ್ಗ ೊಂಡು, ಜಪ್ರನಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಜಾ ರಿೊಂದ ಕನಾಿಟ್ಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿದುಕೊೊಂಡರು. 

ಸದರಿ ಕಾಯಿಕಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ರಾದ ಪಾ ೋ. ಹೆಚ್ ಹರಿೋಶ್, ಪಾ ೋ. ಪಾ ಸನನ , ಪಾ ೋ. ರೇಣುಕ.  

ಆರ್, ಡಾ. ಜಿ. ಟಿ. ತಿಪ್ಪ ೋಸಾವ ಮಿ, ಡಾ. ಅಶಾವ ಕ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು  ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಯೋಗಿೋಶವ ರಪಪ ನವರು 

ವೇದಿಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಥ ತರಿದು ರು. ಪಾ ೋ. ಪಾ ಸನನ  ಸಾವ ಗತಿಸಿ, ಪಾ ೋ. ರೇಣುಕಾ ಡಿ ಆರ್ ವಂದಿಸಿದರು.  

ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾ ಪಕರ ವಿವರ 

  

ಪ್ರರ . ಪ್ರ ಸನ್ನ ,.  

ಸಹಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಪಾ ಸುು ತ 2014 ರಿೊಂದ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  

ಕತಿವಾ  ನಿವಿಹಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. ತ್ತಮಕೂರು ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಕ್ಕ  ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪಾ ಬಂಧವನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲಸಿರುತು ರೆ. ಇವರು TUCTAದ ಖ್ಜ್ಞೊಂಚಿಯಾಗಿಯೂ ಕತಿವಾ  ನಿವಿಹಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ 

ಹಲ್ವಾರು ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಚಾಲ್ಕರೂ ಹಾಗೂ ಸದಸಾ ರಾಗಿರುತು ರೆ. 

  

ಪ್ರರ . ಮಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಟಿ. ಎಸ್.  

ಸಹಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ಪಾ ಸುು ತ ಜುಲೈ 31, 2017 ರಿೊಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಕತಿವಾ  ನಿವಿಹಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. 

ಬೊಂಗಳೂರು ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಯಿದಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಕೊೊಂಡಿರುತು ರೆ. ಇವರು ದಿ. 24-03-2018 ರಿೊಂದ ದಿ.26-03-2018 ರವರೆಗೆ ಚಿೊಂತಮಣಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

ಕನಾಿಟ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಾೊಂಗೆಾ ಸ್ ನಲಿ್ಲ  Caste organization in princely mysore state: 1900-1940 ಎೊಂಬ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾ ಬಂಧವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿರುತು ರೆ ಮತ್ತು  ದಿ. 28-03-2018 ರಂದು ತ್ತಮಕೂರಿನ ಸಕಾಿರಿ 

ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ ೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಓoಟಿ Non brahmin 

organizations in princely mysore state: supportise elements for the establishment of non Brahmin 

organization-1881-1947” ಎೊಂಬ ಪಾ ಬಂಧವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿರುತು ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ 

ಸಂಚಾಲ್ಕರಾಗಿ, ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. 

  

ಡಾ. ಲೇಕೇಶ್,  

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ಇವರು ದಿ. 22-09-2017 ರಿೊಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಕತಿವಾ  

ನಿವಿಹಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಇವರು ಬೊಂಗಳೂರು ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯದಿೊಂದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನನ  

ಪಡೆದಿರುತು ರೆ. ದಿ.28-08-2017 ಮತ್ತು  29-08-2017 ರಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

ಅೊಂತರಾಷ್ಟ ೋಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನದಲಿ್ಲ  “The major role of channel irrigation system in rural development of 

chamarajanagara district” ಎೊಂಬ ಪಾ ಬಂಧವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿರುತು ರೆ ಮತ್ತು  ದಿ.24-03-2018 ರಿೊಂದ 26-03-
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2018 ರವರೆಗೆ ಕೇರಳದ ಕಾಾ ಲ್ಲಕಟ್ ವಿಶವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ “South Indian History congress 

Chitradurga: a heritage destination of Karnataka” ಎೊಂಬ ಪಾ ಬಂಧವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿರುತು ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ 

ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲ್ಕರಾಗಿ, ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. 

  

ಪ್ರರ . ರೇಣುರ್ಕ. ಡಿ. ಆರ್.  

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, 2011 ರಿೊಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಕತಿವಾ  ನಿವಿಹಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಮಾನವ 

ಹಕುಕ ಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲ್ಕರಾಗಿ ದಿ 13-03-2017 ರಂದು ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು  ಮಹತವ  

ಎೊಂಬ ವಿರ್ಯವನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿಶೇರ್ ಉಪನಾಾ ಸ ಕಾಯಿಕಾ ಮವನ್ನನ  ನಡೆಸಿರುತು ರೆ. ದಿ.28-03-2018 

ರಂದು ಸಕಾಿರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು, ತ್ತಮಕೂರು ಇಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ ೋಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರರ್ 

ಕಾಯಿಕಾ ಮದಲಿ್ಲ  “Yoga: As a part of UG curriculum” ಎೊಂಬ ಪಾ ಬಂಧವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿರುತು ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ 

ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲ್ಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಕತಿವಾ  ನಿವಿಹಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. 
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