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ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ರಣಹದ್ದಿನ ಮರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೇಮಿತ: ಪಕ್ಷಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ನೇ ಸಂತಾನ�
ನ�ನೇತ್ಪತ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ: ದೇಶದ ಕೆಲವೇ ರಣಹದ್ದು
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ
ಇಲ್ಲಿನ
ರಾಮದೇವರ
ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿ ಕೆೇಂದ್ರ
ಸ್ಥಾಪನೆ
ಕನಸು
ದೂರವಾಗಿದ್ದು,
ಬನೆ್ೇರುಘಟ್ಟಕೆಕೆ ಸಥಾಳಂತರಗೊಳ್ಳಲ್ದ.
ಬೆಟ್ಟವು ಹದ್ದುನ ಮರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ದ.
ಉದದು ಕೊಕ್ಕೆನ ರಣಹದ್ದುಗಳ
ಸಂತತ್ಯು
ತ್ೇರ
ಅಳಿವಿನ
ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ. ಇಂದ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಈ ಜಾತ್ಯ ಕೆಲವೇ ಸ್ವಿರದಷ್್ಟ
ಹದ್ದುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ್ಕೊಂಡಿವ.
ಈ
ಹಿನೆ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಹದ್ದುಗಳ
ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿ
ಕೆೇಂದ್ರ
ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಘೇಷಿಸಿತ್ತಿ. ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ
ಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕೆೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತತಿದ
ಎಂದ್ ಹೇಳಲಾಗಿತಾತಿದರೂ ಹಲವು
ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬನೆ್ೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ
ಉದಾ್ಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆೇಂದ್ರ ಆರಂಭಕೆಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಾಗಿದಾದುರೆ.
ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ
ರಣಹದ್ದು
ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿ
ಕೆೇಂದ್ರ
ಸ್ಥಾಪನೆ
ಮಾಡಬೆೇಕು ಎನ್್ವುದ್ ದಶಕಗಳ
ಬೆೇಡಿಕೆ.
ರಾಸುಗಳಿಗೆ
ಬಳಕೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದದು
ಡೆೈಕೊಲಿೇಫಿನೆಕ್
ಔಷಧದ
ದ್ಷ್ಪರಿಣಾಮದ್ಂದ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ
ರಣಹದ್ದುಗಳನ್್
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಮತ್ತಿ
ಇವುಗಳ ಸಂತತ್ಯನ್್ ಮತತಿಷ್್ಟ
ಹಚಿಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿ ಕೆೇಂದ್ರವನ್್
ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಮನಗರ
ಪ್್ರದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ
ವಿಸತಿತೃತ ಯೇಜನಾ ವರದ್ಯಂದ್ಗೆ
ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತಿ.

ಜಗಜೀವನ್
ರಾಂ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮಾಗಡಿ: ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಕಚೇರಿ
ಸಭಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೊೇಮವಾರ
ತಾಲ್ಲಿಕು ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ
ಇಲಾಖೆ ವತ್ಯಂದ ಮಾಜಿ
ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಡಾ.ಬಬು
ಜಗಜಿೇವನ್ ರಾಂ 34ನೆೇ ಪುಣ್ಯತ್ಥಿಯನ್್ ಸ್ಂಕೆೇತ್ಕವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲಾಯತ್.
ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮ, ಭವಚಿತ್ರಕೆಕೆ
ಪೂಜ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಾಲ್ಲಿಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.ನರಸಿಂಹ
ಮೂತ್ದೇ, ತಾಲ್ಲಿಕು ದಲ್ತ
ಸಂಘಷದೇ ಸಮತ್ ಸಂಚಾಲಕ
ದೊಡಡ್ಯ್ಯ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತ್, ಪಂಗಡ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ತೇಟದ ಮನೆ ಗಿರಿೇಶ್,
ಸಮಾಜಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ
ವಾಡದೇನ್ಗಳದ ಧರಣೆೇಶ್,
ಕೃಷ್ಣ್ಣಪ್ರಸ್ದ್, ರವಿಕುಮಾರ್,
ಶೇಖರ್ ಪ್ರಸ್ದ್,
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಕಚೇರಿಯ
ನೌಕರರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್,
ಕ್ರಣ್, ಮೇನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಬು
ಜಗಜಿೇವನ್ರಾಮ್ ಭವಚಿತ್ರಕೆಕೆ
ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದದುರು.

ಮುಖಯಾೆಂಶಗಳು
l ಬನ್ೀರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಿನ
ಸೌಕರ್ಯ ಹಿನ್್ಲೆ
l ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆರಂತೆ ಕೆೀಂದ್ರ
ತೆರೆರಲು ಅರಣಯಾ ಇಲಾಖೆ
ನಿರ್್ಯರ
l ರ್ಮದಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5
ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ
ಕೆೀಂದ್ರ್ರವಿದ್ದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ
ದೊಳಗನೇ ಈ ಕನೇೆಂದರಾ ಸ್ಥಾಪನ
ಮಡಿದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗ ರನೇಗ
ಬಾಧೆ ಆತೆಂಕ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಮನಗರ
ದಲಲಿನೇ ಕನೇೆಂದರಾ ತೆರೆಯಬನೇಕು
ಬಿ.ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ
ಕರ್್ಯಟಕ ರಣಹದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೆಂತೆ ಬನ್ನೇರು
ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು ಸೆಂತಾ
ನನೇತ್ಪತ್ತಿ ಕನೇೆಂದರಾ ಆರೆಂಭವಾಗಲ್ದೆ.
ರಾಮನಗರದ ಪರಿಸರಕಕೆ ಈ ಹದ್ದು
ಗಳನ್್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಲಾಗುವುದ್
ಸದಾಶಿವ ಎನ್.ಹೆಗಡೆ
ಡಿಸಿಎಫ್, ರಾಮನಗರ

ಬಂಬೆ
ನಾ್ಯಚುರಲ್
ಹಿಸ್ಟರಿ
ಸೊಸೈಟಿಯ (ಬಿಎನ್ಎಚ್ಎಸ್) ಉಪ
ನಿದೇದೇಶಕ ಡಾ.ವಿಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಗದೇದಶದೇನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಯೇಜನಾ ವರದ್
ಸಿದದುಪಡಿಸಿ,
ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿಯೇ
ರಣಹದ್ದು ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿ ಕೆೇಂದ್ರ
ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಸಕಾದೇರಕೆಕೆ ಪ್ರಸ್ತಿವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ. ಅದರಂತೆ ಮಖ್ಯಮಂತ್್ರ
ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕಳೆದ
ಮಾಚ್ದೇನಲ್ಲಿ
ಮಂಡಿಸಿದದು

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಉದ್ದಕೊಕ್ಕಿನ ರಣಹದ್ದು

ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಜೀವಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಜಾತ್ಯ ರಣಹದ್ದುಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯ ಕೆೇವಲ 19 ಸ್ವಿರಕೆಕೆ ಬಂದ್
ತಲುಪಿದ. ಪ್ರಸುತಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಯಕ್ಡ್
ಹದ್ದು 6 ಸ್ವಿರ, ಉದದು ಕೊಕ್ಕೆನ ರಣಹದ್ದು
12 ಸ್ವಿರ ಮತ್ತಿ ಸಲಿಂಡೆಡ್ ಬಿಲಲಿಡ್
ವಲಚಿರ್ ಕೆೇವಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಿರ ಇವ ಎಂದ್
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ. ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಿರ ಲೆಕಕೆದಲ್ಲಿ ಇದದು ರಣಹದ್ದುಗಳು ಈಗ
ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷಿ್ಟವ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲುಕೆ
ವಷದೇಗಳಿಂದ ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುವ
ಯಾವುದೇ ಚಟ್ವಟಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ಲಲಿ.

ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜನೆ ಘೇಷಣೆ
ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕಾಕೆಗಿ ₹ 2 ಕೊೇಟಿ
ಅನ್ದಾನವನ್್ ಘೇಷಿಸಿದದುರು.
ಪ್ರಸುತಿತ
ಇರುವ
ರಣಹದ್ದು
ಧಾಮದ್ಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕ್ಮೇ
ದೂರದಲ್ಲಿ
ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿ
ಕೆೇಂದ್ರವನ್್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ದ

ಬನ್ೀರುಘಟ್ಟವೀ ಏಕೆ?
ಬನೆ್ೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದಾ್ಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತಿ ಸಿಬ್ಂದ್ ಲಭ್ಯತೆ ಸದಾಕಾಲ
ದೊರೆಯುತತಿದ. ಹಚಿಚಿನ ಸೌಕಯದೇದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದ್ಲಲಿ
ಎನ್್ವ ಕಾರಣಕೆಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿಧಾದೇರಕೆಕೆ ಬಂದ್ದ.
ಆದರೆ ಹದ್ದುಗಳ ಆರೇಗ್ಯದ ದೃಷಿ್ಟಯಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕ್.ಮೇ.
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೆೇಕು. ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ
ಪ್್ರಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೊೇಂಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ
ತಗುಲಬಹುದ್ ಎನ್್ವ ಆತಂಕವನ್್ ತಜ್ಞರು
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸುತಾತಿರೆ.

ಎನ್್ವುದ್ ಯೇಜನಾ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ
ನಮೂದಾಗಿತ್ತಿ. ಮೊದಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ
25 ಜೊತೆ ಉದದುಕೊಕ್ಕೆನ ರಣಹದ್ದುಗಳನ್್
ಸಂತಾನೇತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ
ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ್.
ಇವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮರಿಗಳನ್್
ತಜ್ಞರ ನಿಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್್ಟ ಅವುಗಳ

ಚಲನವಲನಗಳನ್್
ಸಂಪೂಣದೇ
ತ್ಳಿದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್್
ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕೆಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ.
ಇದಕಾಕೆಗಿ
ಕನಿಷ್ಠ
3-4
ವಷದೇ
ಸಮಯ
ಬೆೇಕಾಗಬಹುದ್ ಎಂದ್ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ
ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ.

ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ವಿವಾದ: ಚಕಮಕಿ
ಪರುವಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ: ಯಥಾಸಥಿತಿ ಕಾಯ್್ದಕೊಳ್ಳಲು ತಹಶೇಲ್್ದರ್ ಸೂಚನೆ
ಮುಖಯಾೆಂಶಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕನಕಪುರ: ಭೂಮಯ ಹಕುಕೆಪತ್ರ
ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಥಾಳದ ಪರಿಶಿೇಲನೆಯನ್್ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದಾದುಗ
ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವ ಮಾತ್ನ
ಚಕಮಕ್ಯು ಪರುವಯ್ಯನಪ್ಳ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಡೆದ್ದ.
ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ
ಹಾರೇಹಳಿ್ಳ
ಹೇಬಳಿ ಕಗ್ಗಲಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾ
ಯತ್ ವಾ್ಯಪಿತಿಯ ಪರುವಯ್ಯನಪ್ಳ್ಯ
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ಕುಟ್ಂಬಕೆಕೆ ನಿವೇಶನ
ಹಂಚಲಾಗಿದ. ಗೊೇಮಾಳ ಸವದೇ ನಂ.
50ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವತ್ಯಂದ 2
ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ತಾಲ್ಲಿಕು
ಪಂಚಾಯತ್
ಕಾಯದೇನಿವಾದೇಹಕ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹಕುಕೆ ಪತ್ರ ನಿೇಡಿದದುರು.
ಈ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಹಕುಕೆಪತ್ರ
ಪಡೆದವರು
ಗುಡಿಸಲು,
ಮನೆ
ನಿಮಾದೇಣ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಮಂದಾದಾಗ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಬ್ರು ಇದೇ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗವು ತಮಗೆ
ಸೇರಬೆೇಕಾಗಿದ್ದು,
ಈ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಗುಡಿಸಲು ನಿಮಾದೇಣ ಮಾಡಬೆೇಡಿ
ಎಂದ್ ತಡೆ ನಿೇಡಿದದುರು. ಹಕುಕೆಪತ್ರ
ಪಡೆದವರು
ಯಾವುದೇ
ಕೆಲಸ
ಮಾಡದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಡೆ-

l ತಹಶೀಲಾ್ದರ್ ಸ್ಥಳ
ಪರಿಶೀಲನ ವೀಳೆ ಮಾತಿನ
ಚಕಮಕಿ
l 2000ರಲ್ಲಿ 40 ಕುಟಂಬಕೆಕೆ
ಗ್್ರಮದ ಗೀಮಾಳದ
ಭೂಮರಲ್ಲಿಲಿ ನಿವೀಶನ
l ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮನ
ಕಟ್ಟಲು ಖಾಸಗಿ ವಯಾಯಾಕಿತಿಯಂದ
ಅಡಚಣೆ
ಪರುವಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ತಹಶೇಲ್್ದರ್ ಸಥಿಳ ಪರಿಶೇಲನೆ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ
ನಡುವ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕ್ ನಡೆಯಿತು
ಯುತ್ತಿದದುರಿಂದ ಹಕುಕೆಪತ್ರ ಪಡೆದ
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳು
ತಾಲ್ಲಿಕು
ಪಂಚಾಯತಿ ಇ.ಒ ಮತ್ತಿ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ಗೆ
ದೂರು ನಿೇಡಿದದುರು.
ತಾಲ್ಲಿಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಇ ಒ ಶಿವರಾಮ್, ಪಿಡಿಒ ಸಿದದುಮಗಿಲೆೇಗೌಡ ಅವರು ಸಥಾಳಕೆಕೆ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿ
ಪರಿಶಿೇಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಕುಕೆಪತ್ರ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳು ಮನೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದಂದ್ ಸೂಚಿಸಿದದುರು.
ನಂತರ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ವಷದೇ ಒಡೆಯರ್
ಕಂದಾಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದ್-

ಸಿಡಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ‘ದಾಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್’
ಮಾಗಡಿ: ಸಿಡಿಲು– ಮಂಚಿನಿಂದ ರೆೈತರ ಪ್್ರಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾದೇರದ ಭೂ ವಿಜಾ್ಞನ ಸಚಿವಾಲಯ ‘ದಾಮನಿ
ಆ್ಯಪ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದ್ ರೆೈತರಿಗಲಲಿದೇ
ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ಕ್ಲವಾಗಿದ ಎಂದ್ ಕೃಷಿ
ವಿಜಾ್ಞನ ಕೆೇಂದ್ರ ಮಖ್ಯಸಥಾ ಡಾ.ಸವಿತಾ ಎಸ್.ಮಂಗನವರ್
ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ವಿಜಾ್ಞನ ಕೆೇಂದ್ರದ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು ಮತ್ತಿ
ರೆೈತರ ಸಹಮತ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ತಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೆೈತರು ಸಿಡಿಲ್ಗೆ ತ್ತಾತಿಗುತ್ತಿದದುರು.
ದಾಮನಿ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ
ಬಚಾವಾಗಬಹುದ್ ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜಾ್ಞನಿ ಶಂತಾ ಬಲಗೊಂಡ ಮಾತನಾಡಿ,
ಸಂವೇದಕಗಳ ಸಹಾಯದ್ಂದ ಸಿಡಿಲ್ನ ಚಲನೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಖರವಾದ ಸಥಾಳ ಗುರುತ್ಸಿ ಮಾಹಿತ್ಯನ್್ ದಾಮನಿ
ನಿೇಡುತತಿದ. ಇದ್ ಸುತತಿಮತತಿಲ್ನ 20 ರಿಂದ 40 ಚದರ

ಬಳಕೆರ ವಿರ್ನ

ರೆೈತರು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್್ ಸ್್ಮಟ್ದೇಫೇನ್ನ
ಗೂಗಲ್ ಪಲಿೇಸೊ್ಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನಲಿೇಡ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ,
ವಿಳಸ, ಪಿನಕೊೇಡ್ ಮತ್ತಿ ಉದೊ್ಯೇಗವನ್್
ನಮೂದ್ಸಬೆೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ
ಮಂಚಿನ ಮನ್್ಸಚನೆ ಮತ್ತಿ ಎಚಚಿರಿಕೆಯ
ಮಾಹಿತ್ಯನ್್ ಪಡೆಯಬಹುದ್ ಎಂದರು.
ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳದ ಡಾ.ಲತಾ.ಆರ್.ಕುಲಕಣಿದೇ, ಎನ್.
ಶಿ್ರೇನಿಧಿ ಇದದುರು.
ಕ್.ಮೇ ವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಲ್ರುವ ಸಿಡಿಲ್ನ ಬಗೆ್ಗ 30 ರಿಂದ
45 ನಿಮಷಗಳ ಮೊದಲು ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿೇಡುತತಿದ. ಪ್ರತ್ 15
ನಿಮಷಗಳಿಗೊಮ್ಮ ಮಾಹಿತ್ಯನ್್ ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗುತತಿದ.
ಎಂದ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕನಕಪುರ: ಶವಣ್ಣಗೌಡ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕನಕಪುರ: ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ
ಸಮತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನ
ನಲಲಿಹಳಿ್ಳ ಎನ್.ಸಿ.ಶಿವಣ್ಣಗೌಡ, ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಂಕಟಪ್ಪ ಅವಿರೇಧವಾಗಿ
ಆಯಕೆಯಾದರು.
ಹಿಂದ್ನ
ಅವಧಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕುರುಬಳಿ್ಳ ನಟೆೇಶ್ ಮತ್ತಿ ಉಪ್
ಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ದೇ ನಿೇಡಿದದು
ರಾಜಿನಾಮಯಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕೆಕೆ
ನಿಗದ್ಯಾಗಿದದು
ಚುನಾವಣೆಯನ್್
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ವಷದೇ ಒಡೆಯರ್ ನಡೆಸಿ
ದರು.
ಎರಡೂ
ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ
ಒಂದೊಂದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದದು
ರಿಂದ
ಇವರ
ಆಯಕೆಯನ್್
ಘೇಷಿಸಿದರು.
ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯದೇದಶಿದೇ ಎಂ.ಸಿ. ಭಗ
ವದ್್ಗೇತಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ಕಾಯದೇ ನಿವದೇಹಿಸಿದರು. ನಿದೇದೇಶಕ
ರಾದ ಕುರುಬಳಿ್ಳ ನಟೆೇಶ್, ಟಿ.ಸಿ.
ರವಿ,
ಎಸ್.ಆರ್
ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ದೇ,

ದೀಗುಲದಲೆಲಿೀ ಕರಗ ಆಚರಣೆ

ಎಪ್ಎುಂಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ– ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಿಯಾದ ಶವಣ್ಣಗೌಡ ಮತುತು ವುಂಕಟಪ್ಪ
ಅವರನ್ನು ಅಭಿನುಂದಿಸಲ್ಯಿತು
ಪ್ರದೇ,
ಜಗದ್ೇಶ್,
ಶಿವರಾಜು,
ಗೊೇಪ್ಲ್ನಾಯ್ಕೆ,
ದೇವರಾವ್
ಜಾದವ್,
ನಂಜೇಗೌಡ,
ತಾಯ
ಮಾರಮ್ಮ, ಜಯಮ್ಮ, ಎಪಿಎಂಸಿಸಿಬ್ಂದ್
ಗಳದ ಎಚ್.ಹರಿೇಶ್, ಸಂದ್ೇಪ್,
ಸಂತೇಷ್, ರಮೇಶ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದುರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.
ರವಿ, ಬಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಂ.ಡಿ.ವಿಜಯದೇವು,
ತಾಲ್ಲಿಕು

ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗು,
ಈಶವಾರ್, ಮಖಂಡರಾದ ಏಳಗಳಿ್ಳ ರವಿ,
ರಾಯಲ್ ರಾಮಣ್ಣ್ಣ, ಶಿವಲ್ಂಗಯ್ಯ,
ಎನ್.ಬಿ.ಕುಮಾರ್,
ಚಿನ್ರಾಜು,
ಮಮತ ಶಿವನೆೇಗೌಡ, ಬಸರಾಜಯ್ಯ,
ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್,
ಚಿಕಕೆತ್ಮ್ಮಯ್ಯ,
ಪುಟ್ಟರೆೇವಮ್ಮ, ಎಂ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು,
ಪುಟೆ್ಟೇಗೌಡ
ಆಯಕೆಯಾದವರನ್್
ಅಭಿನಂದ್ಸಿದರು.

ಗೆ ತೆರಳಿ ಸಥಾಳ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ನಡೆಸಲು
ಮಂದಾದಾಗ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಗೊೇಮಾಳ ಜಾಗವು 250 ಕ್ಕೆ
ಹಚುಚಿ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ನಿೇವು
ಹಕುಕೆಪತ್ರ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಜಾಗ ಬೆೇರೆ
ಇರಬೆೇಕು. ಅದನ್್ ಗುರುತ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ
ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನಿೇಡಿ ಎಂದ್
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಹಕುಕೆಪತ್ರ
ಪಡೆದವರು
20
ವಷದೇಗಳ ಹಿಂದ 40 ಮಂದ್ಗೆ
ಹಕುಕೆಪತ್ರವನ್್ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಕೊಡಲಾಗಿದ. ನಮಗೆ ಮನೆ ನಿಮದೇಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಿಕೊಡಿ

ಎಂದ್
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್
ಅವರನ್್
ಒತಾತಿಯಸಿದರು. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಇದ್ ನಮಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜಮೇನ್,
ಸಕಾದೇರದ್ಂದ ಕೊಡಲು ಬರುವುದ್ಲಲಿ.
ನಮ್ಮ ಜಮೇನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್್ಟ,
ಸಕಾದೇರ ಬೆೇರೆಕಡೆ ಕೊಡಿ ಎಂದ್
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಗಲಾಟೆ
ಮಾಡಿದದುರಿಂದ ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ವಷದೇ
ಒಡೆಯರ್
ಭೂಮ
ಒಡೆತನಕೆಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತ್ಗಳನ್್
ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಈ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬರದ್.
ಯಥಾ ಸಿಥಾತ್ ಕಾಪ್ಡಬೆೇಕು ಎಂದ್
ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ರಾಮನಗರ: ನಗರದ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಗಳ
ಸ್ಂಪ್ರದಾಯಕ ಕರಗ ಮಹೇತ್ಸವವು
ಮಂಗಳವಾರ ಆಯಾ ದೇಗುಲಗಳ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್.
ಚಾಮಂಡೆೇಶವಾರಿ,
ಮಗ್ಗದಕೆರೆ
ಮಾರಮ್ಮ, ಭಂಡಾರಮ್ಮ, ಬಿಸಲು
ಮಾರಮ್ಮ, ಕೊಂಕಾಣಿದೊಡಿಡ್, ಐಜೂರು
ಶಟಿ್ಟಹಳಿ್ಳ ಬಿೇದ್ ಆದ್ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತಿ
ಮಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರ ಕರಗಗಳು ನಡೆ
ದವು. ಬೆಳಗೆ್ಗ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿ
ನಿೇರು ಕರಗ ಜರುಗಿತ್. ಸಂಜ ಹೂವಿನ
ಕರಗ ಜರುಗಿತ್. ದೇವರ ಮೂತ್ದೇಗಳಿಗೆ

ವಿಶೇಷ ಪೂಜ ಮತ್ತಿ ಅಲಂಕಾರ
ಏಪದೇಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ. ರಾತ್್ರ ಮಹಿಳೆಯರು
ತಂಬಿಟಿ್ಟನ ಆರತ್ ಬೆಳಗಿದರು. ದ್ನವಿಡಿೇ
ಭಕತಿರು ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿದರು.
ಚಾಮಂಡೆೇಶವಾರಿ
ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ
ದೇವಿಯ ಮೂತ್ದೇಗೆ ಮಾಡಿದದು ಮಹಿಷಾ
ಮದ್ದೇನಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಗಮನ
ಸಳೆಯತ್. ಕರಗ ಸಂದಭದೇ ಪರಸ್ಪರ
ಅಂತರ ಕಾಯುದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಕತಿರು ಸಹ
ಮಾಸ್ಕೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದ್ದದುರು. ದೇಗುಲದ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೊೇಂಕು ನಿವಾರಕ
ಟನಲ್ ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಿ.

ಚಾಮುಂಡೆೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ಮೂತಿತಿಗೆ
ಮುಂಗಳವಾರ ವಿಶೇಷ ಅಲುಂಕಾರ
ಮಾಡಲ್ಗಿತುತು

