
ನುಡಿನಮನ: ಕನನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವ 2016 
Kannada Rajyotsava was celebrated at the Centre on 4th November 2016. A variety of 
programmes, including singing of Kannada songs, poetry recital, skit , Quiz, etc. marked the 
event. Mrs. Indira Kulkarni, an enthusiastic Kannada educationist, was the Chief Guest, 
which was presided over by the Director. The address by the Chief Guest touched upon 
various aspects of the majestic language and also highlighted the contributions by non-
Kannadigas, including Britishers like Sir Mark Cubbon, a renowned Commissioner of the 
erstwhile Mysore state. The Director distributed the prizes to the winners of the Essay and 

Quiz Competitions held as part of the celebration. ಗಾಳಿಮಾತು, ನಾನೂ ಕನನಡ ಮಾತಾಡುವೆ and 

ರಸಪ್ರಶ್ನನ, the quiz show, designed to involve the non-Kannada speaking community of CeNS, 

attracted much attention.  

 
 
 ಕಾರ್ಯಕರಮ ವಿವರ ನಡೆಸಿಕೂ  ವರು 

1 ಪ್ಾರರ್ಯನೆ “ನಮಮಮಮ ಶಾರದೆ” ಮಧುರಾ 

2 ಸ್ಾಾಗತ  ಸುಬೂೋಧ್ ಗುಲ್ಾಾಡಿ 

3 ದೋಪ್ ಬಳಗುವಿಕ  ಶ್ರೋಮತಿ ಇಂದರಾ ಕುಲಕರ್ಣಯ, ಪ್ರರ. ಜಿ. 

ರ್ು. ಕುಲಕರ್ಣಯ, ಡಾ.ಪ್ರಲಯ್ ಸಂತರ,  

ಸುಮಿತ್ ಸ್ಾಹು ಮತುು ರಂಜಿತಾ ಭಟ್ 

4 ಭರತನಾಟ್ಯ  ಲಕ್ಷ್ಮಮ  ಅಷೂಟೋತುರ ದೆೋವಿ ನಾಟ್ಯ ಅದತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ 

5 ವಿಡಿಯೊ 1A ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಪಕಲೆ ರೋತು ಕ ಮತುು ನರ್ನ ಜೆ 

6 ಕನನಡದ ಹಿರಮೆ  ಶ್ರೋರ್ುತ ಗುರುರಾಜ್ 

7 ವಿಡಿಯೊ 1B ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಪಕಲೆ ರೋತು ಕ ಮತುು ನರ್ನ ಜೆ 

8 ಕಾವಯ ವಾಚನ  ಪ್ರರ. ಕೃಷ್ಣಮೂತಿಯ 

9 ವಿಡಿಯೊ 2 ಕನಾಯಟ್ಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೆೈಶಾಖ್ 

10 ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿಥಿರ್ವರ 
ಭಾಷ್ಣ 

 ಶ್ರೋಮತಿ ಇಂದರಾ ಕುಲಕರ್ಣಯ 

11 ಕಿರುನಾಟ್ಕ  ವಿೋರಭದರ ಸ್ಾಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು 

12 ಭಾವಗೋತೆ ಘಮ, ಘಮ ಮಧುರಾ 

 ಚಹಾ ವಿರಾಮ (10 ನಿಮಿಷ್) 

13 ಗಾಳಿಮಾತು  ಸ್ಾಾಮಿ/ಮಾನಸ 

14 ವಿಡಿಯೊ 3 ನೃತಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು  ರೋತು 

15 ಕವನ ವಾಚನ  ಸ್ಾಾಮಿ 

16 ನಾನೂ ಕನನಡ 
ಮಾತಾಡುವೆ 

 ವಿವೆೋಕ್, ಶ್ರೋವಿದ್ಾಯ, ವೆೈಶಾಖ್, 

ಸಂಜಯ್,ಬ್ರಹಮರ್ಯ 



17 ಭಾವಗೋತೆ ಅಮಾಮ ನಾನು 
ದೆೋವರಾಣೆ 

ಪ್ರಜ್ಞಾ 

18 ವಿಡಿಯೊ 4 ಸ್ಾಹಿತಯದ ದಗಗಜರು ರಮಾಯ 

19 ಜಾನಪ್ದ ಗೋತೆ  ಸ್ಾಾಮಿ, ಅರುಣ್ 

20 ರಸಪ್ರಶ್ನನ  ಮಾನಸ/ಪ್ರಸ್ಾದ್ 

21 ವಿಡಿಯೊ 5 ಆಹಾರ ಪ್ದಧತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ವರ್ಷಯರ್ಣ 

22 ಅಧಯಕ್ಷ್ಮೋರ್ ಭಾಷ್ಣ 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸಿು 
ವಿತರಣೆ 

 ಪ್ರರ. ಕುಲಕರ್ಣಯ 

23 ವಂದನಾಪ್ಯಣೆ  ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ್ಾದ್ 

ನಿರೂಪ್ಣೆ: ಮಾನಸ ಹಾಗೂ ವನಿತಾ 

Winners of 

Essay Competition 
(Kannada) 

Essay Competition  
(English) 

Quiz Competition 

Sachin Bhat (I) S. Vimala (I) Madhura Hegde & Adithi H. M (I) 
Ramya Prabhu (II) S. Ravishankar (II) D.S. Shankar Rao & Priya Madhuri (II) 
Ranjita Bhat (III) Suman Kundu (III) 
Essay writing: Notable mentions 
Shankar, Arun, Varshini, Priya, Vaisakh, Pragnya, Srividhya, Angappane, Brindu Malani, 
Shukla, Subir, 
 
Kudos to the following for their contributions 
Bharatanatya Aditi H. M.  

“Kannadada hirime” Gururaj 

Kaavya vachana K.S. Krishnamurthy 

Skit Veerabhadraswamy,  Arun, Sachin & Sumit 

Songs Madhura Hegde, Pragnya, Veerabhadraswamy, Arun 

Gaali Maatu Angappane, Subir, Shukla, Madhu, Vaisakh, Vishal, Pragnya  

Nanoo Kannada 

Maataduve 

Vivek, Srividhya, Vaisakh, Sanjay, Bramhaiah 

Rasa Prashne Priya, Shankar, Nayana, Reetu, Subodh, Ranjitha, Varshini, Ramya, 

and many among the Audience 

Videos Reetu, Nayana, Manjunath, Vaisakh, Prashanth, Ramya, Arun, 

Varshini 
Compere Manasa and Vanitha 
 
 
         -- Geetha & Prasad 

Organizers  
 


