
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಸಂಸೆ್ಥ , 

ಹಾಸನ. 

ಕನನ ಡ ಸಂಘ ೨೦೨೧ 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಪ ರ್ಧವಗಳು 

 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೨೫ರಿಂದ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೩೦ರವರೆಗೂ ಕನ್ನ ಡ 

ರಾಜ್ಯ ೋತ್ಸ ವಸ ದ ಪ್ರ ಯುಕತ  ಕನ್ನ ಡ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವು 

ಪೂವವಭಾವಿ ಸ್ಪ ರ್ಧವಗಳನ್ನನ  ಹಮಿ್ಮ ಕ್ಳಳ ಲಾಗಿತ್ತತ . 

 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೨೫ರಂದು “ಗಿೋಚು”-ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಸ್ಪ ರ್ಧವಯನ್ನನ  “ಕರುನಾಡಿನ್ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥ ಳಗಳು “ ಎಿಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರತ್ತ ಹಮಿ್ಮ ಕ್ಳಳ ಲಾಗಿತ್ತತ .ಈ 

ಸ್ಪ ರ್ಧವಯಲಿ್ಲ  ೧೭ ಸ್ಪ ರ್ಧವಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತ್ಮಿ್  ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪ್ರ ತಿಭೆಯನ್ನನ  

ಮೆರೆದು ಕಾಯವಕರ ಮ್ವನ್ನನ  ಯಶಸಿಿ ಗೊಳಿಸಿದರು. 

 

 



ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೨೬ರಂದು “ಬಿಡಿಸು”-ಪ್ದಬಂಧ ಮ್ತ್ತತ  ಸುಡೊಕು 

ಜ್ೋಡಿಸ್ಪ ರ್ಧವಯನ್ನನ  ಆಯೋಜಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತತ .ಈ ಸ್ಪ ರ್ಧವಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  ೪೦ 

ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಯವಕರ ಮ್ವು ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ ಮೂಡಿತ್ತ. 

 

 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೨೭ರಂದು “ಗಾನ್-ಸುರ್ಧ”-ಜ್ೋಡಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪ ರ್ಧವಯನ್ನನ  

ಹಮಿ್ಮ ಕ್ಳಳ ಲಾಗಿತ್ತತ .ಈ ೧೪ ಜ್ೋಡಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತ್ಮಿ್  ಸುಮ್ಧುರ 

ಗಿೋತೆಗಳಿಿಂದ ನ್ಮಿೆ ಲಿರನ್ನನ  ಮ್ನ್ರಂಜಿಸಿದರು. 



ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೨೮ರಂದು “ ಹಾಡಿಗೊಿಂದು ಹಾಡು”- ಅಿಂತ್ಯಯ ಕ್ಷರಯನ್ನನ  

ಏಪ್ವಡಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತತ . ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ 

ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ  ಸ್ಪ ರ್ಧವಯು ಅತ್ತಯ ತ್ತ ಮ್ವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತ. 

 

 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೨೯ರಂದು “ಮಂಥನ್” – ರಸ್ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಸ್ಪ ರ್ಧವಯನ್ನನ  

ಹಮಿ್ಮ ಕ್ಳಳ ಲಾಗಿತ್ತತ .ಸ್ಪ ರ್ಧವಯಲಿ್ಲ  ನಾಲ್ಕೂ  ತಂಡಗಳು ಹುಮಿ್ ಸಿಸ ನಿಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 



ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ೩೦ರಂದು “ ಆಹಾ!! ಎಿಂಥಾ ರುಚಿ”ಜ್ೋಡಿ ಅಡುಗೆ 

ಸ್ಪ ರ್ಧವಯನ್ನನ  ಆಯೋಜಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತತ .ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಿಂಬತ್ತತ  ತಂಡಗಳು ಬಗೆ-

ಬಗೆಯ ತಿಿಂಡಿ-ತಿನಸುಗಳನ್ನನ  ತ್ಯಾರಸಿ ತ್ಮಿ್  ಪಾಕಪ್ರ ವಿೋಣತೆಯನ್ನನ  

ಮೆರೆದರು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಕನನ ಡ” 

 

ಕನ್ನ ಡ ಮ್ತ್ತತ  ಸಂಸ್ೂ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ,ಕನಾವಟಕ ಸ್ಕಾವರದ ಕನಾವಟಕ 

ರಾಜ್ಯ ೋತ್ಸ ವದ “ಕನ್ನ ಡಕಾೂ ಗಿ ನಾವು”  ಅಭಿಯಾನ್ವಾದಡಿಯಲಿ್ಲ  

“ಮಾತ್ಯಡ್ ಮಾತ್ಯಡ್ ಕನ್ನ ಡ” ಸ್ಮಾರಂಭವನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡ 

ಸಂಘ,ಹಿಮ್ಸಸ  ಹಾಸ್ನ್ದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮಿ್ಮ ಕ್ಳಳ ಲಾಗಿತ್ತತ . 

ಕಾಯವಕರ ಮ್ವನ್ನನ  ನಾಡಗಿೋತೆಯಿಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ತ್ದನಂತ್ರ 

ವಿಶಿ್ವ ದಯ ಿಂತ್ ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಂಠಗಳಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಗಿೋತ್ 

ಗಾಯನ್ದ ಅಿಂಗವಾಗಿ “ಜ್ೋಗದ ಸಿರ ಬೆಳಕಿನ್ಲಿ್ಲ ” , “ಬಾರಸು ಕನ್ನ ಡ 

ಡಿಿಂಡಿಮ್ವ” ಮ್ತ್ತತ  “ಹುಟ್ಟಟ ದರೆ ಕನ್ನ ಡ ನಾಡಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ ಬೇಕು”,ಈ 

ಕನ್ನ ಡದ ಮೂರು ಸುಮ್ಧುರ ಗಿೋತೆಗಳಿಗೆ ಧನಗೂಡಿಸಿದೆವು. 



 

 

“ವೈದ್ಯ ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿ ಪಯಣದ್ ಕಥೆ” 

ಪ್ರ ೋಮಂ ಪೂಜ್ಯ ಂ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವು ನಮ್ಮ  ಹಿಮ್್ಸ  ಹಾಸನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ದಿನಂಕ ೮/೧೧/೨೦೨೧ ರಂದು ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿತು.  

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಸಂಘದ ವತಿಯಂದ ಕಾರ್ಭಕರ ಮ್ವನ್ನನ  

ಆಯೋಜಿಸಲಾಯತು.  

ನಟರಾದ ಪ್ರ ೋಮ್ಸ, ಮಾಸಟ ರ್ ಆನಂದ್, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದಭಶಕ ಡಾ. 

ರಾಘವಂದರ  ಅವರು ಉಪಸಿಿ ತರಿದದ ರು.  

ಎಲಿಾ  ವೈದಯ ರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುವ ಪ್ರ ೋಮಂ ಪೂಜ್ಯ ಂ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿ, ತಮ್ಮ  ಅನ್ನರ್ವವನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಂಡರು. 

  

 



 

 

"ವೈಭರ್" 

"ವೈರ್ವ" ಕರುನಡ ಸಂಸಕ ೃತಿಕ ಉತ್ ವ ಎಂಬ ಶೋರ್ಷಭಕೆ 

ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವದ ಪರ ಯುಕತ  ನವಂಬರ್ ೧೧ 

ರಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಸಕ ೃತಿಕ ಕಾರ್ಭಕರ ಮ್ಗಳನ್ನನ  

ಹಮ್ಮಮ ಕಳಳ ಲಾಗಿತುತ . ಈ ನಮ್ಮ  ಕಾರ್ಭಕರ ಮ್ಕೆಕ  ಮುಖ್ಯ  

ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜ್ನಪದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊಸಕೋಟೆ 

ಇವರು ಆಗಮ್ಮಸಿ ತಮ್ಮ  ಜ್ನಪದ  ಗಿೋತೆಗಳನ್ನನ  ಹಾಡಿ 

ಸಮಾರಂರ್ದ ಮೆರಗನ್ನನ  ಹೆಚಿಿ ಸಿದರು.ನಮ್ಮ  ಹಿಮ್್ಸ  

ವಿದ್ಯಯ ಥಿಭಗಳು ಸಂಸಕ ೃತಿಕ ಕಾರ್ಭಕರ ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ  

ಕರುನಡ ವೈವಿಧಯ ತೆರ್ನ್ನನ  ಮೆರೆದರು. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


