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PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ0 
 

±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ »AzÉ £ÀqÉzÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß / ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR zÁR¯ÉAiÀiÁVzÉ. 
±Á¸À£ÀJA§ ¥ÀzÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ‘±Á¸ï’ zsÁvÀÄ«¤AzÀ ºÀÄnÖzÀÄÝ EzÀgÀ ªÀÄÆ¯ÁxÀð C¥ÀàuÉ ªÀiÁqÀÄ/ WÉÆÃµÀuÉ 
ºÉÆgÀr¸ÀÄ JAzÀxÀð. 

▪ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¹PÀÌ ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è Cw ¥ÁæaÃ£À ±Á¸À£ÀUÉ¼ÉAzÀgÉ, C±ÉÆÃPÀ£À ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅ ¨Áæ»äÃ°¦AiÀÄ°è 
§gÉAiÀÄ®àlÖ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÁVªÉ. CzÀQÌAvÀ »A¢£À °¦UÀ¼ÀÄ ¹AzsÀÆ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¹PÀÌ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀQÌzÀÝgÀÄ 
CªÀÅ avÀæ°¦AiÀÄ°è EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¯ÁV®è DzÀÝjAzÀ C±ÉÆÃPÀ£À ±Á¸À£ÀUÀ¼É ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¹PÀÌ 
Cw ¥ÁæaÃ£À ±Á¸À£ÀUÀ¼ÁVªÉ. 
 

▪ ¨Áæ»äÃ °¦AiÀÄ£ÀÄß ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®Ä N¢zÀªÀgÀÄ ‘eÉÃªÀiïì ¦æ£Éì¸ï’ (§AUÁ¼ÀzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ K¹AiÀiÁnPÀ 
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¨Áæ»äÃ °¦AiÀÄ£ÀÄß N¢zÀgÀÄ). 

 

±Á¸À£ÀzÀ°ègÀÄªÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ:  
1. zÁ£À ±Á¸À£À : zÉÃªÁ®AiÀÄ, ªÀåQÛUÉ, UÁæªÀÄPÉÌ, ªÀÄoÀUÀ½UÉ, «zÁéA¸ÀjUÉ, bÀvÀæPÉÌ, CUÀæºÁgÀUÀ½UÉ, «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ 

E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ½UÉ zÁ£À ¤ÃrzÁUÀ §gÉ¬Ä¸ÀÄªÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÁUÉªÉ. 
 

2. «ÃgÀUÀ®Äè : AiÀÄÄzÀÞ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è «ÃgÀªÀÄgÀt M¦àzÀ «ÃgÀjUÁV §gÉ¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ. 
 

3. zsÀªÀÄð ¸ÀA§A¢ü ±Á¸À£À: zsÀªÀÄð PÁAiÀÄðPÁÌV ¤ÃrzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ. 
 

4. ªÀiÁ¹Û PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ : UÀAqÀ ¸ÀvÁÛUÀ UÀAqÀ£ÉÆqÀ£É/ UÀAqÀ ¸ÀvÀÛ ¸ÀÄ¢Ý PÉÃ½ fÃªÀAvÀªÁV fvÉAiÉÄÃj ¥Áæt 
©qÀÄwÛzÀÝ ‘¸Àw’ AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄºÁ¸Àw JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ (¸Àw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À). EªÀjUÁV ºÉÆgÀr¸ÀÄwÛzÀÝ 
±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹Û PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

 

PÀ£ÀßqÀ EwºÁ¸À w½AiÀÄ®Ä EgÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR ±Á¸À£À: 
▪ (PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀ zÉÆgÉwgÀÄªÀ ±Á¸À£À) PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀ ‘E¹®’ EzÀÄ C±ÉÆÃPÀ£À §æºÀäVj 

±Á¸À£ÀzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. E¹® JAzÀgÉ PÉÆÃmÉ/HgÀÄ JAzÀxÀð. (vÀ«Ä½£À°è =J¬Ä¯ï JAzÀxÀð) 
F ¥ÀzÀ PÀ£ÀßqÀzÉÝAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀÄ “r.J¯ï £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð” 
 

▪ (PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ ªÉÆzÀ® ±Á¸À£À) ºÀ°èr ±Á¸À£À EzÀgÀ PÁ® Qæ.±À 450 F 
±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¹zÀªÀgÀÄ PÀzÀA§ ªÀA±ÀzÀ CgÀ¸À PÁPÀÄvÀìªÀªÀÄð JAzÀÄ ºÉZï.JA PÀÈµÀÚ ̧ ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ 
«zÁéA¸ÀgÀÄ ¤tð¬Ä¹zÁÝgÉ. 

 

▪ 7£ÉÃ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¨ÁzÀ«Ä/PÀ¥ÉàCgÀ s̈ÀlÖ£À ±Á¸À£À wæ¥À¢AiÀÄ°è gÀZÀ£ÉUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® 
±Á¸À£ÀªÁVzÉ. 
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±Á¸À£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÃ¼À¯ÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ0 
 

ಶಾಸನ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕ್ಕಯಲಿ್ಲ   1ರಿಂದ 2 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ   ಕೇಳಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  

1. ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವು ಕನನ ಡದ ಪ್ರಾ ಚೀನ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. (FDA ಪರೀಕೆ್ಷ  1991) 

1) ಜಿನವಲ್ಲ ಭ ಶಾಸನ     

2) ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ   

3) ಹಲಿ್ಲ ಡಿ ಶಾಸನ     

4) ಡಿ. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ  

2. ……………ಶಾಸನವು ಕನನ ಡದ ಮೊದಲ್ ಶಾಸನ.(FDA ಪರೀಕೆ್ಷ  1997) 

1) ಆತಕೂರು      

2) ಶ್ಾ ವಣಬೆಳಗೊಳ ಶಾಸನ   

3) ಬಾದಾಮಿ      

4) ಹಲಿ್ಲ ಡಿ 

3. ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಕನನ ಡ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನನ  ಹೊರತಂದಿದಾಾ ರೆ. (FDA ಪರೀಕೆ್ಷ  2008) 

1) ಇ ಪಿ ರೈಸ್     

2) ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ 

3) ಕಿಟೆಲ್      

4) ಜಿಗಲ ರ್ 

4. ಕನನ ಡದ ಮೊಟಟ  ಮೊದಲ್ ತ್ರಾ ಪದಿ ಜಿನವಲ್ಲ ಭನ ಶಾಸನದಲಿಲ  ಸಿಗತತ ದೆ. (FDA ಪರೀಕೆ್ಷ  2015) 

1) ಹಲಿಿ ಡಿ ಶಾಸನ     

2) ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ 

3) ಆತಕೂರು ಶಾಸನ    

4) ಚಾವುುಂಡರಾಯನ ಶಾಸನ 

5. ಹಲಿಿ ಡಿ ಶಾಸನ ಹಳಗನನ ಡ ಭಾಷಾ ರೂಪದಲಿಲ ದೆ (FDA ಪರೀಕೆ್ಷ  2015)  

1) ನಡುಗನನ ಡ     

2) ಹೊಸಗನನ ಡ 

3) ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನೆ ಡ    

4) ಪುರಾತನ ಕನನ ಡ 

6. ಕರ್ನ್ಟಕದಲಿಲ  ದೊರೆತ ಅಶೀಕನ ಮಸಿಿ  ಶಾಸನವನ್ನನ ……….. ಲಿಪಿಯಲಿಲ  ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.(FDA ಪರೀಕೆ್ಷ  

2018) 

1) ಸಂಸಿ ೃತ     

2) ತೆಲುಗ 

3) ಕನನ ಡ      

4) ಬಾರ ಹಿ್ಮ Ã  
 

7. ¸ÀÄgÀZÁ¥ÀA¨ÉÆÃ¯ï «zÀÄå®èvÉAiÉÆ¼ï JA§ÄQÛ F ±Á¸À£ÀzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. 
1) ºÀ°är     

2) ±ÀæªÀt¨É¼ÉUÉÆ¼À  
3) ¨ÁzÁ«Ä    



 

 | 4 

4) PÀÄPÁåð® 

8. PÀ¥ÉàCgÀ s̈ÀlÖ£À ±Á¸À£ÀzÀ PÁ® 

1) Qæ.±À 500 

2) Qæ.±À 700 

3) Qæ.±À 500 

4) Qæ.±À 450 

 

9. ¥ÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±Á¸À£À  

1) PÀÄPÁåð® 

2) C§â®ÆgÀÄ 

3) ¨ÁzÁ«Ä 

4) ±ÀæªÀt¨É¼ÉUÉÆ¼À 

 

10. ºÀ°är ±Á¸À£ÀzÀ PÁ® 

1) Qæ.±À 500 

2) Qæ.±À 700 

3) Qæ.±À 500 

4) Qæ.±À 450 

 

11. PÀ£ÀßqÀzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ ¥ÀæPÀn¹zÀ QÃwð EªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. 

1) E.¦ gÉÊ¸ï  

2) ©.J¯ï gÉÊ¸ï  

3) JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð  

4) JA.JZï. PÀÈµÀÚ 

 

12. ‘¨Á¢ü¥Àà PÀ°UÉ PÀ°AiÀÄÄ «¥ÀjÃvÀ£ï’ F ¸Á®Ä E°èAiÀÄ ±Á¸À£ÀzÀ°èzÉ. 

1) ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£À 

2) ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉÆ¼À±Á¸À£À 

3) ®PÀÄÌAr ±Á¸À£À 

4) ºÀ°är 

13. Qæ.±À.¸ÀÄ 450 gÀ°è gÀavÀªÁzÀ ±Á¸À£À 

1) ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£À 
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2) ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉÆ¼À±Á¸À£À 

3) ®PÀÄÌAr ±Á¸À£À 

4) ºÀ°är ±Á¸À£À 

14. Qæ.±À.¸ÀÄ vÀªÀÄälPÀ®Äè ±Á¸À£ÀPÁ®  

1) Qæ.±À 500 

2) Qæ.±À 700 

3) Qæ.±À 500 

4) Qæ.±À 450 

15. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® wæ¥ÀzÀ ±Á¸À£À  

1) LºÉÆ¼É ±Á¸À£À 

2) ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£À 

3) ®PÀÄÌAr ±Á¸À£À 

4) DvÀPÀÆgÀ ±Á¸À£À 

16. PÀ¥Éà CgÀ¨sÀlÖ£À ±Á¸À£À Hj£À°èzÉ. 

1) ªÀÄÄ¼ÀUÀÄAzÀ 

2) ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£À 

3) §£ÀªÁ¹ 

4) vÁ¼ÀUÀÄAzÀ 

17. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® wæ¥ÀzÀ ±Á¸À£À  

1) LºÉÆ¼É ±Á¸À£À 

2) ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£À 

3) ®PÀÄÌAr ±Á¸À£À 

4) DvÀPÀÆgÀ ±Á¸À£À 

 

18. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® PÁªÁåvÀäPÀ ±Á¸À£À.  

1) vÀªÀÄlUÀ®Äè ±Á¸À£À 

2) ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£À 

3) ¥ÀlÖzÀPÀ®Äè ±Á¸À£À 

4) DvÀPÀÆgÀ ±Á¸À£À 

 

19. E¹® ¥ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÅ F ±Á¸À£ÀzÀ°èzÉ. 
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1) §æºÀäVj ±Á¸À£À 

2) PÀ£Áj ±Á¸À£À 

3) ªÀÄ¹Ì ±Á¸À£À 

4) ZÀAzÀæVj ±Á¸À£À 

 

20. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® wæ¥ÀzÀ ±Á¸À£À  

1) LºÉÆ¼É ±Á¸À£À 

2) ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£À 

3) ®PÀÄÌAr ±Á¸À£À 

4) DvÀPÀÆgÀ ±Á¸À£À 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ  
ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಉಚ್ಚತ ನೊೋಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ. 

 
 
 

ಉಚಿತ ಟೆಸ್ಟ  ಸೀರಿಸ್  ಅಟೆೆಂಡ  ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ  ಮಾಡಿ. 

 
 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿಉಚಿತ ಟೆಸ್ಟ ಪ್ಾಾಕ್ಲಟಸ್  / Free Test Practice  

 

 

https://topexams.in/short-gk-tests/
https://topexams.in/short-gk-tests/
https://topexams.in/short-gk-tests/
https://topexams.in/short-gk-tests/
https://topexams.in/kannada-free-notes/
https://topexams.in/short-gk-tests/
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ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ  ಕ್ರಿಸತಶಕ 450 
ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಪ್ಿಸುತತ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಗ್ಾರಿ್ದಲ್ಮೆ ದಲೊರಲತಿದಲ. ಈಗ ಮೈಸೊರಿನ ಪ್ಾಿಚ್ಯ ವಸುತ 
ಸಂಗಿಹಾಲಯದಲ್ಮೆದುು ಇದನುು ಕನುಡದ ಪ್ಿಥರ್ ಶಿಲ್ಾ ಶಾಸನ ಒಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದಲ. ಈ 
ಶಾಸನವನುು ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕಲಯಲ್ಮೆ ನರಿದಾವಿಳಲ ಪ್ಾಿಂತ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರ್ೃಗ್ಲೇಶ ರ್ತ್ುತ ನಾಗ 
ಎಂಬುವರು ಕಲೇಕಯ ರ್ತ್ುತ ಪ್ಲೆವರಲೊಡನಲ ಹಲೊೇರಾಡಿ ಜಯಗಳ್ವಸಿದ ವಿಜಯ ಅರಸ ಎಂಬುವನಿಗ್ಲ 
ಶೌಯಮದ ಕಲೊಡುಗ್ಲಯಾಗಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ರ್ತ್ುತ ರ್ೊಳವಳ್ವಿಗಳಲಂಬ ಎರಡು ಗ್ಾರಿ್ಗಳನುು ಉಂಬಳ್ವಯಾಗಿ 
(ದತ್ತಿ/್್ದಾನ್) ಕಲೊಡುವ ಬಗ್ಲೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ವಿವರಿಸಲ್ಾಗಿದಲ. ಇದು ಒಂದು ದತಿತ ಅಥವಾ ದಾನ 
ಶಾಸನವಾಗಿದಲ ಉಂಬಳ್ವ ಎಂದರಲ ದಾನ ಎಂದಥಮ. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಹಲಚ್ಾಾಗಿ ಸಂಸೃತ್ ಪ್ದಗಳು 
ಕಂಡುಬಂದರು ವಾಕಯ ರಚ್ನಲ ಮಾತ್ ಿಕನುಡದಲ್ಮೆದಲ ಆದುರಿಂದ ಇದನುು ಕನುಡದ ಪ್ಿಥರ್ ಶಾಸನ / ಮೊಟ್ಟ 
ಮೊದಲ ಶಾಸನ ವಲಂದು ಕರಲಯಲ್ಾಗುತ್ತದಲ. 

1. ಕನುಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪ್ಲಬು ಶಾಸನ - ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ್ 
2. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಕಾಲ-  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್450 
3. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ದಲೊರಲತ್ ಸಥಳ -  ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ೆೆಯ ಬೆೋಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಗಾಮಿ 
4. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ದಲ್ಮೆ -   ಪೂರ್ವ್ಹಳೆಗನ್ನಡ 
5. ಈ ಶಾಸನ ರಚ್ನಾ ಕಾಲದಲ್ಮೆದು  ದಲೊರಲ -್ಕಾಕುತಸರ್ಮವ 
6. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಒಂದು-  ದತ್ತಿ/್್ದಾನ್್ಶಾಸನ್ 
7. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆೇಖಿತ್ ರ್ೃಗ್ಲೇಶ ರ್ತ್ುತ  ನಾಗರ ಎಂಬ ಭಟ್ಟರ ನಾಡು- ್ನ್ರಿದಾವಿಳೆ 
8. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಭಾಷಲ ಪ್ೊವಮ ಹಳಗನುಡ ಎಂದು ಹಲೇಳ್ವದವರು-  ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರ್,್್ರೆೈಸ್ 
9. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ಿಭಾವ ಬೇರಿರುವ ಅನಯ ಭಾಷಲ-  ಸಿಂಸೃತ 
10. ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣಲ- ಪೆತಿಜಯನ್ 
11. ಪ್ಲೊಗಳಲ  ಪ್ಲೊಟ್ಟಣ ಎಂಬುದು -  ಕಮವಣಿ್ರೂಪ 
12. ಶಾಸನದ ಮೊದಲ ಎರಡು  ಸಾಲುಗಳಲ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸುತತಿ-  ವಿಷ್ುು್ಸುಿತ್ತ  
13. ಕುರುಂಬಡಿ ಎಂದರಲ -  ಸಣ್ು್ದಾನ್ 
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14. ಶಾಸನದ ವಸುತ-  3್ದಾನ್ಗಳ್ಉಲ್ೆೆೋಖ 
15. ಹಲ್ಮಿಡಿ,  ರ್ೊಳ್ವವಳ್ವಿ ಗ್ಾಿರ್ಗಳನುು ಉಂಬಳ್ವಯಾಗಿ ಕಲೊಟ್ಟಟದುು -್ವಿಜ್ಅರಸನಗೆ 
16. ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಒಟ್ುಟ ಸಾಲುಗಳು- 16 
17. ಈಗ ಈ ಶಾಸನ ಇರುವುದು - ಮೈಸೂರು್ಪಾಚಿ್ಯ್ರ್ಸುಿ್ಸಿಂಗಿಹಾಲಯದಲ್ಮೆ 
 

ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ / ಬಾದಾಮಿಯ ಕಪ್ಲೆ ಅರಲಭಟ್ಟನ ಶಾಸನ 
1. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನವಂದು-  ಪಿಶಸಿ್ಶಾಸನ್ 
2. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ರಚ್ನಲಯ ಕಾಲ-  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್700  
3. ಕನುಡದಲ್ಮೆ ಪ್ಿಥರ್ವಾಗಿ ತಿಿಪ್ದಿಗಳ ರಚ್ನಲ ಕಂಡು ಬರುವ ಶಾಸನ -  ಬಾದಾಮಿ್ಶಾಸನ್ 
4. ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಒಂದು- ರ್ಣ್ವನಾತಿಕ್ಶಾಸನ್್ 
5. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದ ಲ್ಮಪಿ -ಹಳಗನ್ನಡ 
6. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದ ವಸುತ-  ವಿೋರಭಟನ್್ರ್ಣ್ವನೆ 
7. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ವಣಿಮತ್ವಾದ ವಿೇರಭಟ್- ಕಪೆೆ್ಅರಭಟಟ 
8. ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ  ಕಪ್ಲೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಬರುದು -  ಕಲ್ಮಯುಗ್ವಿಪರಿೋತನ್ 
9. ಶಾಸನ  ಮೊದಲ್ಲರಡು ಸಾಲುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೊಪ್- ಗದಯ 
10. ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ವಣಿಮತ್ ಕಪ್ಲೆ ಅರಭಟ್ಟನ ವಯಕ್ರತತ್ಿ-  ರುದಿ,್ಶಿರ್ನ್್ರ್ಯಕ್ರಿತವ 
11. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮೌಲಯ-  ಸಾಹಿತಯಕ್ಮೌಲಯ 
12. ತಿಿಪ್ದಿಯನುು ಕನುಡ ಛಂದಸಿಸನ ತಾಯಿಬಲೇರು ಎಂದು ಕರಲದವರು-  ರಿಂ್ಶಿಿೋ್ಮುಗುಳಿ 
13. ತಿಪಿ್ದಿಯನುು ಕನುಡ ವೃತ್ತಗಳ ಗ್ಾಯತಿಿ ಎಂದವರು-  ದ್ರಾ್ಬೆೋಿಂದೆಿ 
14. ತಿಪಿ್ದಿಯನುು ಕನುಡ ಛಂದಲೊೇಗಂಗ್ಲಯ ಗಂಗ್ಲೊೇತಿ ಿಎಂದವರು - ಡಿ್ಎಸ್್ಕಕ್ರವ 

ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನ  
1. ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನದ ಕಾಲ –್ಕ್ರಿಸಿ ಶಕ್500 
2. ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನ ದಲೊರಲತ್ದುು - ಚ್ಚತಿದುಗವ್ತಾಲೂೆಕ್ರನ್್ತಮಟಕಲುೆ್ಗಾಮಿದಲ್ಮೆ  
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3. ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನದ ಲ್ಮಪಿ - ಪೂರ್ವ್ಹಳೆಗನ್ನಡ 
4. ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನ ಒಂದು - ವಿೋರಗಲುೆ 
5. ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ವಣಿಮತ್ ವಿೇರ-  ಗುಣ್ಮಧುರಾಿಂಕ 
6. ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನದ ವಲೈಶಿಷ್ಟಟಯ - ಪಾಿಸಯುಕಿ್ರಚ್ನೆ 
7. ಶಾಸನದ ಆರಂಭದಲ್ಮೆ ಬಳಸಲ್ಾದ ವೃತ್ತ-  ಬಿಣ್ಮಣಿ್ಅನ್ುಭಿೊೋಗಿ    
8. ತ್ರ್ಟ್ಕಲುೆ ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ಿಭಾವ ಬೇರುವ ಭಾಷಲ-  ಸಿಂಸೃತ 

ಶಿವಣಬಲಳಗ್ಲೊಳದ ಶಾಸನ 
1. ಶಿವಣಬಲಳಗ್ಲೊಳ ಶಾಸನದ ರಚ್ನಲಯ ಕಾಲ -್ಕ್ರಿಸಿಶಕ್1368 
2. ಶಿವಣಬಲಳಗ್ಲೊಳ ಶಾಸನ ದಲ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ದಯ ಸಾಲುಗಳು-35 
3. ಶಾಸನ ಹಲೊರಡಿಸಿದ ಅರಸ -  ವಿಜಯನ್ಗರ್ಬುಕಕ್್ರಾಯ 
4. ಶಾಸನದ ವಸುತ-  ಜೆೈನ್್ಹಾಗೂ್ವೆೈಷ್ುರ್ರ್ನ್ಡುವಿನ್್ಕಲಹ್ನವಾರಣೆ 
5. ಧರ್ಮ ಸರ್ನಿಯತಲಯನುು ಮರಲದ  ಧರ್ಮ ಶಾಸನ-  ಬುಕಕರಾಯನ್್ಶಾಸನ್ 
6. ವಲೈಷ್ಟಣವರು  ಜಲೈನರ ನಡುವಿನ ಕಲಹದ ವಿಷ್ಟಯ - ಧಾಮಿವಕ್ಹಕುಕಗಳು 
7. ಉಭಯ ಧರ್ಮದವರ ಸಂಘದ ನಾಯಕ -  ಬುಸುವಿ್ಶೆಟಿಟ್ಗಿಂಗಾಧರಿಂ್ಶಾಸನ್ 
8. ಶಾಸನ ರಚಿಸಿದ ಕವಿ - ಪಿಂಪನ್್ತಮಿ್ಜಿನ್ರ್ಲೆಭ 
9. ಶಾಸನದ ವಸುತ-್ಜಿನ್ರ್ಲೆಭನ್್ಪಿಶಸಿ್ಶಾಸನ್   
10. ಶಾಸನದ ಕಲೊನಲಯಲ್ಮೆ ಕಲತಿತರುವ ವಿಗಿಹ ಗಳು- ರ್ೃಷ್ಭನಾಥ್ಮಹಾವಿೋರನ್್ವಿಗಿಹಗಳು 
11. ಜಿನವಲೆಭ ನಿಗ್ಲ ಇದು ಬರುದು-   ವಾಗವಧೂರ್ರ ರ್ಲೆಭ  

ಗಂಗ್ಾಧರಂ ಶಾಸನ 
1. ತಲಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ಿಪ್ಿಥರ್ ಕಂದ ಪ್ದಯ ಕಂಡು ಬರುವ ಶಾಸನ- ಗಿಂಗಾಧರಿಂ್ಶಾಸನ್ 
2. ಪ್ಂಪ್ನ ಜಿೇವನದ ಮೇಲ್ಲ ಬಲಳಕು ಚ್ಲಲುೆವ ಶಾಸನ- ಗಿಂಗಾಧರಿಂ್ಶಾಸನ್ 
3. ಗಂಗ್ಾಧರಂ ಶಾಸನ ಇರುವ ಇನಲೊುಂದು ಹಲಸರು- ಕುಕಾಯವಲ್ಶಾಸನ್ 
4. ಗಂಗ್ಾಧರಂ ಶಾಸನವನುು ಮೊದಲು ಓದಿದವರು- N್ವೆಿಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 
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5. ಗದಯ-ಪ್ದಾಯತ್ಿಕವಾದ ಏಕಲೈಕ ಶಾಸನ-  ಗಿಂಗಾಧರಿಂ್ಶಾಸನ್  
6. ಗಂಗ್ಾಧರಂ ಗ್ಾಿರ್ದ ಶಾಸನ ವಿರುವ ಸಥಳ- ರ್ೃಷ್ಭ್ಗಿರಿ 
7. ಶಾಸನವನುು   ಸಿದುಶಿಲ್ಲಯಲ್ಮೆ ನಿಮಿಮಸಿದ ರೊವಾರಿ-    ಎರೆಯಮಿ 
8. ಗಂಗ್ಾಧರಂ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ ಭಾಷಲಗಳು-  ಕನ್ನಡ,್ಸಿಂಸೃತ,್ತೆಲುಗು 
9. ಗಂಗ್ಾಧರಂ ಶಾಸನ ಒಂದು-  ಪಟಿಟ್ಶಾಸನ್ 
10. ಗಂಗ್ಾಧರಂ ಶಾಸನ ದಲೊರಲತ್ ಸಥಳ-  ಆಿಂಧಿಪಿದೆೋಶದ್ಕರಿೋಿಂನ್ಗರ್ಜಿಲ್ೆೆಯ್ಗಿಂಗಾಧರಿಂ್ಗಾಿಮ 
11. ಶಾಸನ ರಚ್ನಲಯ ಕಾಲ-  10ನೆೋ್ಶತಮಾನ್ 
12. ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ಿತಿಮ-  ಚ್ಕೆಿೋಶವರಿ್ಪಿತ್ತಮ 

 

ಇತ್ರ ಶಾಸನಗಳು 
1. ನವಿಲ್ಲ ನಾಡಿನ ದಲೇಕಬಲೆಯ ವಯಕ್ರತತ್ಿದ ಚಿತ್ಿಣವಿರುವ ಶಾಸನ- ಬೆಳತೂರು್ಶಾಸನ್ 
2. ಬಲಳತ್ೊರು ಶಾಸನ ಕಾಲ - ಕ್ರಿಸಿಶಕ್1057 
3. ಬಲಳತ್ೊರು ಶಾಸನ ದಲೊರಲತ್ ಸಥಳ -ಹೆಗಗಡದೆೋರ್ನ್ಕೊೋಟೆ್ತಾಲೂಕ್ರನ್್ಬೆಳತೂರು  
4. ಕನುಡ ಶಾಸನಗಳ ಶಿರಲೊೇರ್ಣಿ/  ಕಾವಯ ಕೊಡ -  ನ್ಿಂದಿಸೆೋನ್್ಮುನಯ್ನಷ್ಧಿ್ಶಾಸನ್ 
5. ನಂದಿಸಲೇನ ರ್ುನಿಯ ನಿಷ್ಟಧಿ ಶಾಸನ ಕಾಲ   - 7್ನೋೆ್ಶತಮಾನ್ 
6. ನಂದಿಸಲೇನ ರ್ುನಿಯ ನಿಷ್ಟಧಿ ಶಾಸನ ದಲೊರಲತ್ ಸಥಳ -್ಶಿರ್ಣ್ಬೆಳಗೊಳ 
7. ಬಸವಣಣನ ವಂಶಾವಳ್ವ ತಿಳ್ವಸುವ ಶಾಸನ  -  ಅಜುವನ್ವಾಡ್ಶಾಸನ್ 
8. ಅಜುಮನವಾಡ ಶಾಸನದ ಕಾಲ    -  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್1260 
9. ಅಜುಮನವಾಡ ಶಾಸನವು  ಒಂದು     - ದತ್ತಿ್/್್ದಾನ್್ಶಾಸನ್ 
10. ಬನವಾಸಿಯ ರಾಜ್ ಆದಿತ್ಯನ ಸಾಿಮಿ ನಿಷ್ಟಠ ಬಂಟ್ -  ಕುಲಮುದದ 
11. ಕುಲರ್ುದುನ ಹಲೊೇರಾಟ್,  ಪ್ರಾಕಿರ್ ತಿಳ್ವಸುವ ಶಾಸನ-  ಮಾರ್ಳಿ್ಶಾಸನ್ 
12. ಮಾವಳ್ವ ಶಾಸನ ಒಂದು    -  ವಿೋರಗಲುೆ 
13. ಮಾವಳ್ವ ಶಾಸನದ ಲ್ಮಪಿ    -  ಹಳಗನ್ನಡದ್ಗದಯ 
14. ದಾನಚಿಂತಾರ್ಣಿ ಅತಿತರ್ಬಲೆಯ ಕುರಿತಾದ ಶಾಸನ -  ಲಕುಕಿಂಡಿ್ಶಾಸನ್ 
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15. ಇರ್ಿಡಿ ಪ್ುಲಕಲೇಶಿ ಶಿೇಿ ಹಷ್ಟಮ ನನುು ಸಲೊೇಲ್ಮಸಿದ ಸಂಗತಿ ತಿಳ್ವಸುವ ಶಾಸನ- ಐಹೊಳೆ್ಶಾಸನ್ 
16. ಐಹಲೊಳಲ ಶಾಸನ ರಚ್ನಲಯ ಕಾಲ   -  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್634-35 
17. ಐಹಲೊಳಲ ಶಾಸನದ ಲ್ಮಪಿ/ ಭಾಷಲ    -  ಹಳೆಗನ್ನಡ,್್ಸಿಂಸೃತ 
18. ಐಹಲೊಳಲ ಶಾಸನ ವಿರುವುದು   -  ಮೋಗುತ್ತ್ದೆೋವಾಲಯ 
19. ನಾಯಿಗ್ಾಗಿ ವಿೇರ ಸಾಿರಕವನುು ಹಾಕ್ರರುವ ಏಕಲೈಕ ಶಾಸನ-  ಆತಕೂರು್ಶಾಸನ್ 
20. ಆತ್ಕೊರು ಶಾಸನದ ಕಾಲ    -  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್873 
21. ರಾಜಾದಿತ್ಯನನುುಕಲೊಂzÀವನು -  ಭೂತುಕ್ಎಿಂದು್ತ್ತಳಿಸುರ್್ಶಾಸನ್-್ ಆತಕೂರು್ಶಾಸನ್ 
22. ಈಗ ಆತ್ಕೊರು ಶಾಸನ ವಿರುವ ಸಥಳ  -  ಬಲಂಗಳೂರು ರ್ೊಯಸಿಯಂ 
23. ಹಲೊಯಸಳ ವಂಶದ ವಣಮನಲಯನುು ಒಳಗ್ಲೊಂಡಿರುವ  ಶಾಸನ-  ಬೆೋಲೂರು್ಶಾಸನ್ 
24. ಬಲೇಲೊರು ಶಾಸನ ರಚ್ನಲಯ ಕಾಲ   -  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್1117 
25. ಬಲೇಲೊರು ಶಾಸನದ ಭಾಷಲ    -  ಸಿಂಸೃತ್ಹಾಗೂ್ಕನ್ನಡ 

 
26. ಹಳಲಬೇಡಿನ ಹಲೊಯಸಳಲೇಶಿರ ದಲೇವಸಾಥನದ ಪ್ಾಿಕಾರದಲ್ಮೆ ಪ್ಶಿಾರ್ದ ಕಡಲ ಕಂಬದಲ್ಮೆರುವ ಶಾಸನ 

- ಕುರ್ರ್ಲಕ್ಷ್ಮಣ್್ಶಾಸನ್. 
27. ಕುವರ ಲಕ್ಷಣ ನಾ ಶಾಸನದ ಕಾಲ    -  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್1220 
28.ಕನಾಮಟ್ಕದ ಪ್ಿಪ್ಿಥರ್ ಸಂಸೃತ್ ಶಾಸನ  -  ಚ್ಿಂದಿರ್ಳಿಿ್ಶಾಸನ್ 
29. ಚ್ಂದಿವಳ್ವಿ ಶಾಸನವನುು ಹಲೊರಡಿಸಿದವರು -  ಕದಿಂಬರು್ಮಯೂರರ್ಮವ 
30. ಚ್ಂದಿವಳ್ವಿ ಶಾಸನದ ಕಾಲ -  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್345 
31. ಚ್ಂದಿವಳ್ವಿ ಶಾಸನದ ಲ್ಮಪಿ-  ಬಾಿಹಿಿ್ಲ್ಮಪಿ (್ಸಿಂಸೃತ) 
32.  ಚ್ಂದಿವಳ್ವಿ ಶಾಸನದ ವಸುತ- ಕೆರೆಯ್ದುರಸಿ,್ರ್ನ್ದ್ನಮಾವಣ್ 

 
33. ಕದಂಬರ ರ್ೊಲವನುು ತಿಳ್ವಸುವಲ್ಮೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಶಾಸನ -  ತಾಳಗುಿಂದ್ಶಾಸನ್ 
34. ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಇದಲೊಂದು-  ಸಿಿಂಭ್ಶಾಸನ್ 
35. ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದ ಕಾಲ-  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್450 
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36. ಸಂಸೃತ್ದಲ್ಮೆರುವ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ರಚಿಸಿದ ಕವಿ- ಕುಬಜ 
37. ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದ ವಿಷ್ಟಯ ವಸುತ-  ಕದಿಂಬರ್ರ್ಿಂಶದ್ಸಾಾಪನೆಯ್ರ್ಣ್ವನೆ 
38. ಐಹಲೊಳಲ ಶಾಸನ ರಚಿಸಿದ ಇರ್ಿಡಿ ಪ್ುಲಕಲೇಶಿ ಆಸಾಥನದ ಕವಿ -್ರವಿಕ್ರೋತ್ತವ 
39. ಉಡುಪಿ ತಾಲೊಕ್ರನ ವಡಡಸಲಮ ಗ್ಾರಿ್ದ ರ್ಹಾಲ್ಮಂಗ್ಲೇಶಿರ ದಲೇವಾಲಯದ ಪ್ಾಿಕಾರದಲ್ಮೆ ದಲೊರಲತ್ 

ಶಾಸನ-  1ನೆೋ್್್Alvarasana್ನ್್ಶಿಲ್ಾಶಾಸನ್  
40. ವಡಡಸಲಮ ಶಾಸನವಂದು-  ದಾನ್್ಶಾಸನ್ 
41. ಆಂಧಿದ ಆಲಂಪ್ುರದಲ್ಮೆ1886 ರಲ್ಮೆ ದಲೊರಲತ್ ಶಾಸನ- ಮುಮಿಡಿ್ಗೊೋವಿಿಂದನ್್ತಾಮಿ್ಶಾಸನ್ 
42. ರ್ುರ್ಿಡಿ ಗ್ಲೊೇವಿಂದನ ತಾರ್ಿ ಶಾಸನದ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸಿಶಕ್ಸುಮಾರು್804 
43. ರಾಷ್ಟರಕೊಟ್ರ ರ್ೊರನಲ ಗ್ಲೊೇವಿಂದನ ಪ್ಲೆವರ ದಂತಿವರ್ಮನ ಕಂಚಿ ಗ್ಲದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ವಸುವ 

ಶಾಸನ -  ಆಲಿಂಪುರ್ತಾಮಿ್ಶಾಸನ್ 
44. ರ್ೊರನಲೇ ಗ್ಲೊೇವಿಂದನ ಆಲಂಪ್ುರ ತಾರ್ಿ ಶಾಸನವನುು ಪ್ತಲತ ಹಚಿಾದವರು-  ಜಾನ್್ಫ್ಲಿಟ್ 
45. ಆಲಂಪ್ುರ ತಾರ್ಿ ಶಾಸನ ಲ್ಮಪಿ ರ್ತ್ುತ ಭಾಷಲ-  ಕನ್ನಡ್ಲ್ಮಪಿ 
46. ಸದಯ ಆಲಂಪ್ುರ ಶಾಸನ ಇರುವ ಸಂಗಿಹಾಲಯ - ಲಿಂಡನ್್ಮೂಯಸಯಿಂ 
47.4 ತಾರ್ಿಪ್ಟ್ಗಳನಲೊುಳಗ್ಲೊಂಡ ಶಾಸನವನುು ಭದಿ ಪ್ಡಿಸಿದು ರ್ುದಲ-ಿ ರ್ರಾಹ್ಮುದೆಿಯ್ಉಿಂಗುರ 
48.  ಲಭಯವಿರುವ ಕನುಡದ ತಾರ್ಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಮೆ ಪ್ಿಪ್ಿಥರ್ ಶಾಸನ-  ಬೆಳಿಣ್ುು್ತಾಮಿ್ಶಾಸನ್ 
49. ಬಲಳಿಣುಣ ತಾರ್ಿ ಶಾಸನವನುು ಬಲಳಕ್ರಗ್ಲ ತ್ಂದವರು- ಡಾ||್ಪಿ್ಗುರುರಾಜ್್ಭಟಟರು. 
50. ಬಲಳಿಣುಣ ಶಾಸನ ಹಲೊರಡಿಸಿದ ದಲೊರಲ-  ಇಮಿಡಿ್Alvaras್ನ್್ಶಾಸನ್ 
51. ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಕಮಳ ತಾಲೊಕ್ರನ ಬಲಳಿಣುಣ ಗ್ಾರಿ್ದಲ್ಮೆ ಶಾಸನ ದಲೊರಲತ್ ಸಥಳ -್

ಮಹಿಷಾಸುರ್ಮದಿವನ್ದೆೋವಾಲಯ 
52. ದತಿತಯ ಅಥಮದಲ್ಮೆ ಬಲಳಿಣುಣ ಶಾಸನದಲ್ಮೆ ಬಳಸಲ್ಾದ ಪ್ದ-  ಪಾಿಣಿ್ಗಿಹಣ್್(ನಾಯಿ) 
53. ಬಲಳಿಣುಣ ತಾರ್ಿಶಾಸನ ಇದಲೊಂದು-  ದಾನ್್ಶಾಸನ್ 
54.  ರ್ಧಯಪ್ಿದಲೇಶದ ಜುರಾ ಗ್ಾರಿ್ದ ಹಳಲಯ ಕಲೊೇಟಲಯಲ್ಮೆ ದಲೊರಲತ್ ಶಾಸನ - ಮೂರನೆೋ್ಕೃಷ್ುನ್್

ಶಾಸನ್ 
55. ರಾಷ್ಟರಕೊಟ್ ದಲೊರಲ 3ನಲಯ ಕೃಷ್ಟಣನ ಜುರಾ ಶಾಸನ ಇದಲೊಂದು- ಪಿಶಸಿ್ಶಾಸನ್ 
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56. ಜುರಾ ಪ್ಿಶಸಿತ ಶಾಸನದ ಕಾಲ - ಸುಮಾರು್ಕ್ರಿಸಿಶಕ್10ನೆೋ್ಶತಮಾನ್ 
57. ಜುರಾ ಶಾಸನದ ಲ್ಮಪಿ,  ಶಲೈಲ್ಮ -್್ಕನ್ನಡ್ಲ್ಮಪಿ,್ಪದಯ್(ಕಿಂದ) 
58. 3ನಲೇ ಕೃಷ್ಟಣನ ಶಾಸನವನುು ರಚಿಸಿದವರು - ತ್ುಯಯಳ ಚ್ಂದಯಯ  
59. 3ನಲೇ ಕೃಷ್ಟಣನ ಶಾಸನವನುು ಕಲೊೇಟಲಯ ಗ್ಲೊೇಡಲಯಲ್ಮೆ ಕಲತಿತದವರು   ಚ್ಚಮಿಯಯ 
60. 3ನಲೇ ಕೃಷ್ಟಣನು ಶಾಸನ ಹಲೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ - ಜುರಾ್ಪಿಶಸಿ್ಶಾಸನ್  
61. ಪ್ರರ್ ಭಟಾಟರಕ, ಪ್ೃಥ್ವಿ ವಲೆಭ, ಪ್ರಾನ್ ಪ್ರಾoಗಣ ಪ್ುತ್ ಿಎಂದು 3ನಲೇ ಕೃಷ್ಟಣನನುು ಹಲೊಗಳ್ವದ 

ಶಾಸನ- ಜುರಾ್ಪಿಶಸಿ್ಶಾಸನ್ 
62. ಉಡುಪಿ ತಾಲೊಕ್ರನ ಬಾರಕೊರಿನ ಪ್ಂಚ್ಲ್ಮಂಗ್ಲೇಶಿರ ದಲೇವಾಲಯದ ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಲ 

ಕಂಡುಬಂದ ಶಾಸನ -  2ನೆೋ್ದೆೋರ್ರಾಯನ್್ಶಾಸನ್. 
63. ಇರ್ಿಡಿ ದಲೇವರಾಯನ ಶಾಸನದ ಲ್ಮಪಿ /  ಭಾಷಲ-  ಕನ್ನಡ್ಲ್ಮಪಿ 
64. ಬಾರಕೊರು ಶಾಸನ ಕಲತಿತಸಿದ ಶಿಲ್ಮೆ-  ಕಣ್ುಪೆ 
65. ಬಾರಕೊರು ಶಾಸನ  ಕ್ರಿಸಿ ಶಕ್15ನೆೋ್ಶತಮಾನ್ 
66. ಸಿಂಗ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ವಿ ಶಾಸನದ ಕಾಲ  ಕ್ರಿಸಿಶಕ್1510 
67.  ಹಂಪಿ ಸಮಿೇಪ್ದ ಸಿಂಗ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ವಿ ಯ ಸಮಿೇಪ್ ಬಂಡಲಯಲ್ಮೆ ದಲೊರಲತಿರುವ ಶಾಸನದ 

ಲ್ಮಪಿ-  ಕನ್ನಡ್14್ಸಾಲುಗಳು 
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