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�ಾ�� ೨೦೨೨



ಪಶು�ಾಲ�ಾ ಮತು� ಪಶು�ೖದ��ೕಯ �ೕ�ಾ ಇ�ಾ�ಯ ಮಹತ��ಾದ �ೕಜ� ����ೂಂದು ಸ�ಾ�� �ೂೕ �ಾ� �ೕಜ�
ಅ�ಯ�� �ೕದರ ���ಯ ಔ�ಾದ �ಾಲೂ��ನ �ಡ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� �ೂೕಮ-ಹವನ, �ೂೕಪ�� �ಾಗೂ �ೂೕ�ಾ�ಯ ಭೂ�
ಪ��ಯನು� �ಾನ� ಸ�ವ�ಾದ ��ೕ ಪ�ಭು �. ಚ�ಾ�� ರವರು �ರ�ೕ��ದರು. ��ಧ ಮ�ಾ�ಪ�ಗಳ�, ಉಪ ��ೕ�ಶಕ�ಾದ
�ಾ. ಹಂ��ಾ�, ಇ�ಾ�ಯ �ಬ�ಂ�, �ಾವ�ಜ�ಕರು �ಾಗವ��ದ�ರು

 �ೂೕ�ಾ�

�ಾನ� ಸ�ವರ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�

ಕ�ಾ�ಟಕದ ಮುಖ� �ಾಯ�ದ�� 
��ೕ �. ರ�ಕು�ಾ� ರವರು 
ಪಶು�ಾಲ�ಾ ಮತು� ಪಶು 

��ದ��ೕಯ �ೕ�ಾ ಇ�ಾ�ಯ 
�ಾ�� ಕ�ಾ�ಣ ಸ�ಾಯ�ಾ� 
�ಂಗಳ��� �ೕ� �ೕ�ದರು. 

�ಾನ�  ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ �ೕ�ಗಳ�

 �ಾ�� ಕ�ಾ�ಣ ಸ�ಾಯ�ಾ�
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�ಾನ� ಮುಖ�ಮಂ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�

ಪ�ಣ��ೂೕ� ದತು� �ೕಜ�

ಪ�ಣ��ೂೕ� ದತು� �ೕಜ�ಯು 
�ೂೕ�ಾ��ಂದ ಹಸು ದತು� 
ಪ�ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು 

�ಾ�ರಂ��ತು
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�ಾನ� ಸ�ವರ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�



�ಾನ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��ಗಳ �ೕ�ಗಳ�

ಸ�ಾ�� ಪಶುಸಂ�ೂೕಪ� ಮತು� �ೕನು�ಾ�� ಇ�ಾ� �ಾಯ�ದ��  ��ೕಮ� ಸ�ಾ� �ಾ��ಾ 
ರವರು  �ಜಯಪ�ರ ���ಯ ಸ�ಾ�� �ೂೕ�ಾ� ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� 

ಪ��ೕ��ದರು.

ಸ�ಾ�� ಪಶುಸಂ�ೂೕಪ� ಮತು� �ೕನು�ಾ�� ಇ�ಾ� �ಾಯ�ದ�� ��ೕಮ� ಸ�ಾ� 
�ಾ��ಾ ರವರು �ಾಮನಗರ ���ಯ ಸ�ಾ�� �ೂೕ�ಾ� ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ��ದರು.
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�ಾನ� ಆಯುಕ�ರ / ��ೕ�ಶಕರ �ೕ� ಗಳ� 

 ಪ��ೕಲ�
�ಾ. �ವರುದ�ಪ�, ಅಪರ ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� ಮಂಡ� ���ಯ 
 �ೂೕಡ� ಅ��ಾ� ಪಶು ಆಸ��� ಮಂಡ��� �ೕ� �ೕ�
ಪ��ೕ��ದರು. ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು( ಆಡ�ತ),  ಉಪ
��ೕ�ಶಕರು(�ಾ�����) ಮತು� ಮುಖ� ಪಶು�ೖ�ಾ���ಾ�
(ಆಡ�ತ ) ರವರುಗಳ� ಉಪ��ತ�ದ�ರು.

�ೌರ�ಾ��ತ ��ೕ�ಶಕರು, KP&LF ಆ�ೕಶ 1987 ರ ಪರ�ಾನ� �ಾ���ಾರದ �ಾಗ�ಾ� ಉಪ 
��ೕ�ಶಕರು �ಾ�����, �ಾಲೂಕು ಮುಖ� ಪಶು�ೖ�ಾ���ಾ� (ಆಡ�ತ), ಸ��ೕಯ

ಪಶು�ೖ�ಾ���ಾ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶವನು� ತರುವ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ� ವ��ದ �ಾ 
ಸು�ೕ� ಮುಖ� ಪಶು�ೖ�ಾ���ಾ� QCPF ಅವರನು� �ೌರ�ಸ�ಾ�ತು.

��ಾಂಕ: 03-03-2022 ರಂದು 
ಕಲಬು��ಯ�� �ಾ.�.ಎಂ.ಪ��ಾದಮೂ�� 
ಅಪರ ��ೕ�ಶಕ�ಂದ, ಕ�ಾ�ಣ ಕ�ಾ�ಟಕ
ಪ��ೕಶದ ಪಶು�ೖ�ಾ���ಾ�ಗ�� �ೂೕ� 
�ಾ�ಾ�� ತರ�ೕ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� 

ಉ�ಾ���ದರು.
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�ಾನ� ಅಪರ ��ೕ�ಶಕರ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�

 ಉ�ಾ�ಟ�

�ಾನ� ��ೕ�ಶಕರ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�



����ೂಂದು ಸ�ಾ�� �ೂೕ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� 

�ಾಸನ ���ಯ ಅರ�ೕ�� �ಾ. �ೂೕರನ�ೂಪ�ಲು 
�ಾ�ಮದ ಹಬ�ನಘಟ� ಅಮೃ� ಮಹ� �ಾವ� ನ�� 

"�ೂೕ�ಾ� ಶಂಕು�ಾ�ಪ�ಾ (ಭೂ�ಪ��)" 
�ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �: 07.02.2022 ರಂದು ��ೕ 

�.�ೂೕ�ಾಲಯ�,  �ಾನ� ಅಬ�ಾ� �ಾಗು �ಾಸನ ��ಾ� 
ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು �ಾವ�ಜ�ಕರ ಸಮು�ಖದ�� 

�ರ�ೕ��ದರು.
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��ಾಪ�ರ ���ಯ ಬ�ಾ�ಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� MGNREGA ಅ�ಯ�� �ೂೕ�ಾ� �ಲಸ 
�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು.
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�ಕಲ�ೕತನರ ಸಂಘ ಎ�� ಕಲಬುರ�, �ಾ.�.�.�ಾ�ೕಲ ಕಲಬುರ� ��ಾ�ಸ��� 
ಸಹ�ೕಗದ�� �ಾನ�ಕ ಅಸ�ಸ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಕು� ಮತು� �ೕ� �ತರ� �ಾಯ�ಕ�ಮ 

�ರ�ೕ�ತು

 ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಸ�ತು� �ತರ�
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�ಾಲು ಕ�ಯುವ ಯಂತ� �ತರ� 

 �ೌರ�ಾ��ತ ಸಂಸದರು ಉ�ೕ� 
�ಾಧ�, �ಾನ� �ಾಸಕರು �ಾಜಕು�ಾ� 

�ೕಲೂ��, �ಾನ� ��, ಎ�,
ತಹ�ೕ�ಾ��  ಮತು� �ೕಡಂ ಪಶು 
ಆಸ���ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು 
�ಾ.�ಾರು� �ಾ�� ರವರ 

ಸಮನ�ಯದ�� �ಾಲು ಕ�ಯುವ 
ಯಂತ�ವನು� �ತ�ಸ�ಾ�ತು.

ಕಲಘಟ�ಯ�� ಎ� .�.� 
ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ಾಸಕ ��ೕ �ಬ�ಣ�ನವ� 
ರವರ ಉಪ���ಯ�� �ಾಲು ಕ�ಯುವ 
ಯಂತ�ವನು� �ತ�ಸ�ಾ�ತು, 



��ಾಂಕ: 02-03-2022 ರಂದು �ೂಪ�ಳ 
���ಯ ಕುಷ�� �ಾಲೂ�ನ 

�ೂ��ಗುಡ�ದ�� �ೂೕಹ�� ತ� ಕು�ತು 
�ಾಗೃ� �ಾಗೂ �ಾನು�ಾರು ತ� �ಾ�� 
2020 �ಾಗೂ �ಾ��ಹ�� ತ� �ಾ�� 

1959 ಕು�ತು ಪ��ಾರವನು� 
�ಾ.�ಾಗ�ಾ�, ��ಾ� 

ಉಪ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� ತಂಡದವರ 
�ೕತೃತ�ದ�� ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು�.

�ೂೕಹ�� ತ� ಕು�ತು �ಾಗೃ�
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ಕಟ�ಡ ಉ�ಾ�ಟ�

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ��� ಗುಂಡು��ೕ� �ಾಲೂ�ನ RIDF ಕಟ�ಡವನು� �ಾನ� �ಾಸಕರು 
�ರಂಜ� ಕು�ಾ� ಉ�ಾ���ದರು. ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಉಪ��ೕ�ಶಕರು �ಾ. 

ಸು�ೕ� ಉಪ��ತ�ದ�ರು 



�ಾ�ೕ� ���, ಕ�ಾ�ಪ�ರ �ಾಲೂ��ನ��, �ಾ.�ರ� � �ೂ�ಾ�� ಅವರ ಉಪ���ಯ�� 
�ಾನು�ಾರು ಪ�ದಶ�ನ ಏಪ��ಸ�ಾ�ತು�.

�ಾ�ಮ�ಾಸ�ವ�

�ಾವಣ�� ��� ಕಕ�ರ�ೂೕಳ �ಾಲೂ�ನ �ೂೕ�ಹ�� �ಾ�ಮದ�� �ಾ.ಚಂದ��ೕಖ� ಅವರ 
ಉಪ���ಯ�� �ಾ�ಮ�ಾಸ�ವ� �ಾಯ�ಕ�ಮ �ರ�ೕ�ತು

�ಾನು�ಾರು ಪ�ದಶ�ನ
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ಆ�ೂೕಗ� ��ರ/ ಕರು ಪ�ದಶ�ನಗಳ�

ದ�ಣ ಕನ�ಡ ���ಯ ಮಂಗಳ�ರು 
�ಾಲೂ�ನ �ಾವ�ರು ಪಶು�ೖದ��ೕಯ 

ದ�ಾ�ಾ�ಯ�� ನ�ದ ಕರು 
ಪ�ದಶ�ನವನು� �ಾ.�ೕ�ಾ, 

�ಾ.ಗ�ೕಂದ� ಮತು� �ಾ.�ವಣ� ಅವರ 
�ೕತೃತ�ದ�� ಯಶ���ಾ� 

ನ�ಸ�ಾ�ತು.

ಕಲಬು�� �ಾಲೂ�ನ ಹರಸೂರ 
�ಾ�ಮದ�� ಕಲು��� �ಾಲೂ�ನ ಮುಖ� 
ಪಶು �ೖ�ಾ���ಾ� �ಾ.ಸು�ಾಚಂದ� 
ಟಕ�ಳ�ಯವ�ಂದ ಕರುಗಳ ಪ�ದಶ�ನ 

ಏಪ��ಸ�ಾ�ತು�.

�ಾ��ಗಳ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಬಂ�ತನ 
��ರ - �ೌಡನಹ�� �ಲಕಲ�ೕಪ�� 
�ೂೕಬ� �ಂ�ಾಮ� �ಾಲೂ�ಕು 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��� �ಾ.ಮು��ಾ�� 
���, �ಾ.ಅಮರ�ಾಥ ��� ಮತು� 

�ಾ.ಮಂಜು�ಾ� ��� �ಾಗವ��ದ�ರು.

�ಳ�ಾ� ���ಯ 
�ೖಲ�ೂಂಗಲ �ಾಲೂ�ನ
�ೕವ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� 
ಬಂ�ತನ ಆ�ೂೕಗ� 

��ರವನು� ನ�ಸ�ಾ�ತು.

�ಾ�ಾ� �ಾಲೂ�ನ ಹ��ೕ� �ಾ�ಮದ�� 
�ಾ.��ಾನಂದ ಕರ�ಗುಡ��ಂದ ಆ�ೂೕಗ� 

��ರವನು� ನ�ಸ�ಾ�ತು.
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�ೕ�ೕ� �ಾಗೃ� ��ರಗಳ�

�ಾಗಲ�ೂೕ� ���ಯ �ಾ�ಾ� �ಾಲೂ�ನ 
�ೕರಬೂ��ಾ� ಸರ�ಾ� �ಯು �ಾ�ೕ�ನ�� 
�ೕ�� �ಾಗೃ� �ಾಯ�ಕ�ಮ ನ�ಸ�ಾ�ತು.

 

�ಜಯಪ�ರದ�� 
ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�ದ� �ಾಕು 
�ಾ�ಗಳ ಪ�ದಶ�ನವನು� 
ಸ�ಾ�ನ� ��ೕ ಬಸನ�ೌಡ 
�ಾ�ೕಲ, �ಾಸಕ�ಾದ 
ಯ�ಾ�� ರವರ �ೖಯ�� 
�� , ಎ��  ಮತು� ಇತರ 
ಗಣ�ರು ಮತು� ��ಯ 

ಅ��ಾ�ಗಳ ಸಮು�ಖದ�� 
�ಜಯಪ�ರದ ���ೕ� 
ಪ�ೕ� �ೖ�ಾನದ�� 
ಉ�ಾ��ಸ�ಾ�ತು. 
ಪ�ದಶ�ನದ�� 25 ಕೂ� 
�ಚು� ತ�ಯ 200 ಕೂ� 
�ಚು� �ಾ�ನಗಳ� 
�ಾಗವ��ದ�ವ�.

�ೕ�ೕ� ಕು�ತು �ಾಗೃ� ��ರವನು� 
ಲ��ೕಪ�ರ �ಾ�ಮ �ಾಮನಗರ 
�ಾಲೂಕು ಮತು� �ೂಡ� ಮಲುರು 
�ಾ�ಮ ಚನ�ಪಟ�ನ �ಾಲೂಕು 

�ಾಮನಗರ ���ಯ�� ೨೮/೧೨/೨೧ 
ರಂದು� ಏಪ��ಸ�ಾ�ತು�.
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�ಾ�ನ ಪ�ದಶ�ನ
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�ವ�ಗ� ���ಯ �ೕಥ�ಹ�� �ಾಲೂ�ನ�� ��ಾಂಕ 07-03-2022 �ಂದ 09-03-2022 ರವ�� 
�ಾ.�.ಎಂ.�ಾಗ�ಾ� ಅವರ �ೕತೃತ�ದ�� ತರ�ೕ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ನ�ಸ�ಾ�ತು. ಖ�ೕ� 
ಮತು� �ಾ.ಪ��ೕ� ಕು�ಾ� ಸಂಪನೂ�ಲ ವ���ಗ�ಾ� �ಾಗವ�� ತರ�ೕ� �ೕ�ದರು.

�ಾಸನದ ಪಶು�ೖದ��ಯ �ಾ�ೕ�ನ��  ಪಶು�ೖದ��� �ೕ�ೕ� �ಾದ� ಸಂಗ�ಹ� ಮತು� 
�ೂೕಗ�ಣ�ಯ ತರ�ೕ�ಯನು� ನ�ಸ�ಾ�ತು.
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ತರ�ೕ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�

�ಾಗಲ�ೂೕಟ ���ಯ ಅ��ಾ�ಗ�� �ಾಂ��ಕ ��ಾರ ಸಂ�ರಣವನು� �ಾನ� �� ಮತು� �ಇಒ 

�ಾಗಲ�ೂೕಟ ಉ�ಾ���ದರು.ಪಶು �ೖ�ಾ���ಾ� �ಾ. ಆ�.ಎ�. ಪದರ ಉಪ��ತ�ದ�ರು.



@AHVS_Karnataka @AHVSKarnataka8277100200 www.ahvs.kar.nic.in

�ಾ�� ಕ�ಾ�ಣ ಸ�ಾಯ�ಾ�

��ೕಷ ���� ಗಳ�

����
�ೂಪ�ಳ �ಾಲೂ�ನ �ೂಸ�� �ಾ�ಮದ��  �ಾ.ಈರಪ� ರವರು 
 ಎ�� �ಂದ�� ಪ�ಸ�ಾನಂತರದ �ೕ� �ಗು����
ಯಶ�� ���� �ೕ�ದರು  

�ಂಗಳ��ನ �ೂಸ�ೂೕ�ಯ ಕಲ��� �ಾ�ಮದ �ೖತರ 
ಮ��ಾ��ನ�� ತುತು� ಫ�� �ೖ� ��ೕ�ಯ� �ಾ�� 5 
ವಷ�ದ ಎ� ಎ� �ಾ�� ��ೕ� ಹಸು�ನ�� �ೂಡ� �ಾತ�ದ 
ಗಂಡು ಸತ� ಕರುವನು� �ೂಸ�ೂೕ� �ಎಂಎ� �ೖದ�ರ 
ಸ�ಾಯ�ಂದ �ೂರ��ಯ�ಾ�ತು.

�ಾ�ೕ� ���ಯ ��ೕ�ರೂರು ಪಶು �ೖ�ಾ���ಾ�ಗ�ಾದ 
�ಾ.ಪ��ೕ� ಮ��ೌಡ�, �ಾ.ನ�ೕ� ಕು�ಾ� ಆ�.ಎ�., 
�ಾ.�ಾಘ�ೕಂದ� ಯ��ಾ� ಮತು� ತಂಡ�ಂದ ಎ��ಯ�� 
ಒ�ಾಸ� ಇಂ�ಾ�� ���� �ೕಡ�ಾ�ತು. ಅವರು 
ರು��ೂೕಟ�ಯನು� ಯಶ���ಾ� ನ��ದರು.
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�ೕ�ನ �ೂ�� ನುಂ�ದ ಆ��   �ಾ. ರ�ೕ� 

�ಾ�ೂೕ� ಶಸ����� ನ��ದರು. ಶಸ�����ಯ 

ನಂತರ ����ಾ�ೂ�ೕ� ಮತು� ��ೂ���ಾ� 

ಅನು� ಚುಚು�ಮದು� �ಾಡ�ಾ�ತು .

��� �ೂ�ತಗಳ ಇ��ಾಸ�ರುವ ಹನು�ಾ� 

�ಾಂಗೂ� �ೂೕ�ಯನು� ಅರಣ� ಇ�ಾ� 

�ಾರ�ಾಡ �ಾ����� � ಪ�ಸು�ತಪ�ಸ�ಾ�ತು. 
�ೕ��ಾಗ��ಯ�� 10 ಗುಂಡುಗಳ� ಗಮನ�� 

ಬಂದವ�, ಅದರ�� 6 ಗುಂಡುಗಳನು� 
��ದು�ಾಕ�ಾ��4 �ನು�ಹು� �ಾಲು�ಯ ಬ� 

ಮೂ�ಯ�� ಹುದು��, �ಾ ���, �ಾ �ರ� 

ಮತು� �ಾ ಶರಣು ಸಜ�� ಶಸ����� �ಾ�ದರು.     
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�ಾ�� ಕ�ಾ�ಣ ಸ�ಾಯ�ಾ�

�ಾ�� ಕ�ಾ�ಣ �ಾ� ವರ� 
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ಕ�ಗಳ �ವರ 

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ



�ಾಧ�ಮಗಳ�� ಇ�ಾ� 
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�ಾ�� ಕ�ಾ�ಣ ಸ�ಾಯ�ಾ�
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