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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

Department of Animal Husbandry & Veterinary Services

ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨

ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ
ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಬಿ.ಚೌಹಾಣ್ ರವರು ಗೋಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡರು

ಇ-ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಪ್ರಗತಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತ್ತು ವಿತರಣೆ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು
ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯ
ಜಾನುವಾರು / ಕರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು
ರೇಬೀಸ್ ಜಾಗೃತಿ/ ನಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಳು
ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ ವರದಿ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ
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ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯು
ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಸು ದತ್ತು
ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು

ಮಾನ್ಯ
ಮಾನ್ಯಸಚಿವರ
ಸಚಿವರಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಗೋಶಾಲೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವವಾದ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋ ಶಾಲೆ ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಮ-ಹವನ, ಗೋಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಗೋಶಾಲೆಯ ಭೂಮಿ
ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್ ರವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಡಾ. ಹಂಚಿನಾಳ್, ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಭೇಟಿಗಳು
ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು
ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ
ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ
8277100200

@AHVS_Karnataka

@AHVSKarnataka

www.ahvs.kar.nic.in

March 2022 - Vol. 1, Issue 2 | Page 3 of 14

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಭೇಟಿಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ ಫಾಹಿಮಾ
ರವರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ
ಫಾಹಿಮಾ ರವರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
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ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ
/ ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಭೇಟಿ ಗಳು
ಮಾನ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, KP&LF ಆದೇಶ 1987 ರ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್, ತಾಲೂಕು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ), ಸ್ಥಳೀಯ
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಡಾ
ಸುರೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ QCPF ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಉದ್ಘಾಟನೆ
ದಿನಾಂಕ: 03-03-2022 ರಂದು
ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಪ್ರಸಾದಮೂರ್ತಿ
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರದೇಶದ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆ

ಡಾ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು( ಆಡಳಿತ),
ಉಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
(ಆಡಳಿತ ) ರವರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು
ಗ್ರಾಮದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ನಲ್ಲಿ
"ಗೋಶಾಲೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ (ಭೂಮಿಪೂಜೆ)"
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿ: 07.02.2022 ರಂದು ಶ್ರೀ
ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಮಾನ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಹಾಗು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ MGNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕೆಲಸ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
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ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತ್ತು ವಿತರಣೆ
ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಘ ಎಪಿಡಿ ಕಲಬುರಗಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನೆರವೇರಿತು

ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರು ಉಮೇಶ್
ಜಾಧವ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರಾಜಕುಮಾರ್
ತೇಲ್ಕೂರ್, ಮಾನ್ಯ ಡಿಸಿ, ಎಸಿ,
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ಪಶು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ.ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ ರವರ
ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ
ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ನಿಬ್ಬಣ್ಣನವರ್
ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ
ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು,
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ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ
ದಿನಾಂಕ: 02-03-2022 ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ
ದೊಣ್ಣೆಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಕುರಿತು
ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ
2020 ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ
1959 ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು
ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತಂಡದವರ
ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ RIDF ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು
ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು . ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ .
ಸುರೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ
8277100200

@AHVS_Karnataka

@AHVSKarnataka

www.ahvs.kar.nic.in

March 2022 - Vol. 1, Issue 2 | Page 8 of 14

ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕರಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ
ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು

ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಕೆ ಕೊಪ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ/ ಕರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ
ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಬಂಜೆತನ ಆರೋಗ್ಯ
ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಜೆತನ
ಶಿಬಿರ - ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು
ಹೋಬಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಾ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ಅಮರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು
ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ
ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು
ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ
ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರು
ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಡಾ.ರೇಖಾ,
ಡಾ.ಗಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ
ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸೂರ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ
ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸುಭಾಚಂದ್ರ
ಟಕ್ಕಳಕಿಯವರಿಂದ ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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ರೇಬೀಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ
ನೀರಬೂದಿಹಾಳ್ ಸರಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
ರೇಬಿಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ರೇಬೀಸ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ರಾಮನಗರ
ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಲುರು
ಗ್ರಾಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟನ ತಾಲೂಕು
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೨೮/೧೨/೨೧
ರಂದ್ದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ

ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಕು
ನಾಯಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ
ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕರಾದ
ಯತ್ನಾಳ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಡಿಸಿ , ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ
ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
ವಿಜಯಪುರದ ಪೊಲೀಸ್
ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಯ 200 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಶ್ವಾನಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ
8277100200

@AHVS_Karnataka

@AHVSKarnataka

www.ahvs.kar.nic.in

March 2022 - Vol. 1, Issue 2 | Page 11 of 14

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ
ಬಾಗಲಕೋಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು . ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ . ಆರ್ . ಎಸ್ . ಪದರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು .

ಹಾಸನದ ಪಶುವೈದ್ಯಕಿಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು
ರೋಗನಿರ್ಣಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 07-03-2022 ರಿಂದ 09-03-2022 ರವರೆಗೆ
ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಖಲೀಲ್
ಮತ್ತು ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.
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ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಳು

ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಈರಪ್ಪ ರವರು
ಎಮ್ಮೆ ಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಯೋನಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ
ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ
ಮನೆಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿಸಿ 5
ವರ್ಷದ ಎಚ್ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ
ಗಂಡು ಸತ್ತ ಕರುವನ್ನು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ವೈದ್ಯರ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಮರಿಗೌಡರ್, ಡಾ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಎಚ್.,
ಡಾ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಲಿವಾಳ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ
ಒಮಾಸಲ್ ಇಂಪಾಕ್ಷನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು
ರುಮೆನೋಟಮಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೀನಿನ ಕೊಕ್ಕೆ ನುಂಗಿದ ಆಮೆಗೆ ಡಾ . ರಮೇಶ್
ರಾಥೋಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರು . ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ
ನಂತರ ಸೆಫ್ಟ್ರಿಯಾಕ್ಸೋನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲೊಕ್ಸಿಕಾಮ್
ಅನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು .

ಪೆಲೆಟ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಹನುಮಾನ್
ಲಾಂಗೂರ್ ಕೋತಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು .
ರೇಡಿಯಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಡುಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ
ಬಂದವು , ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಗುಂಡುಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ 4 ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ
ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ , ಡಾ ವಿನಿತ್ , ಡಾ ಕಿರಣ್
ಮತ್ತು ಡಾ ಶರಣು ಸಜ್ಜನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರು .
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ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಾಣಿ ವರದಿ

ಕರೆಗಳ ವಿವರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
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ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ
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