
ಜನವ�

ಮಕರ ಸಂ�ಾ�ಂ�

ಗಣ�ಾ�ೂ�ೕತ�ವ 

�ಶ� 
�ೕಸರಗ�� �ನ 

ವಗ� :�ಾ����ೕ��ೕ

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ��� ���ಯ ಅಗಲ : 140 – 190 �.�ೕ

���ಯ ಅಗಲ : 140 – 190 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ�: ಈಶ�� ಬ��, ಚ�ಾ��

ಸದ�� 
§qïð«AUï



�ಾಮ� 
ಬು� 
�ೌ��

ವಗ�: �ಂ�ಾ��

���ಯ ಅಗಲ : 38 – 55 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ�: ��ೕ�ೕ ಕುಟುಂಬದ ಹುಲು�ಗ�

�ಬ�ವ�
�ಶ� �ೌಗು 

ಪ��ೕಶ �ನ

�ಶ� ���ಹಂ� 
ಮತು� �ೕರು 
ಕುದು� �ನ



�ಾಮ� 
�ಾ�ಸ��

�ಾ��
ಮ�ಾ�ವ�ಾ��

ವಗ�: �ಂ�ಾ�� 

���ಯ ಅಗಲ : 45 – 60 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ�: ಹರ� �ಡ, ತು�� ಬ�� 

�ಶ� ವನ� 

�ೕ� �ನ

�ಾಗ�ಕ 

ಮರುಬಳ� �ನ

�ಶ� ಗುಬ��� 

�ನ

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ 

ಅರಣ� �ನ ಮತು� 

ಸ� �ಡುವ �ನ

�ಶ� �ೕ�ನ 

�ನ 

�ಶ� ಕರ� 

�ನ



�ಾಮ� 
ಇ�ಗ�ಂ�

ವಗ� : �ೖ��

���ಯ ಅಗಲ : 55 – 80 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ�: �ಕ�ಕವ�, ಕ��, �ೕ� ತಂಗ�

ಏ���
ಯು�ಾ�

�ಾ. ಅಂ�ೕಡ�� 
ಮತು�  ಮ�ಾ�ೕರ 

ಜಯಂ�

ಗು� 
����

�ಶ� ಭೂ� 
�ನ



ಪ�ೕ�ೕ�

�ೕ
�ಾ��ಕರ �ನ

ವಗ� : �ೖ��

���ಯ ಅಗಲ : 50 – 60 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ� : ����, ಮು�� ಕತ��, �ಾಡು ಕತ��  

ಬಸ�ೕಶ�ರ ಜಯಂ�

ರಂ�ಾ�

�ಶ� ಆ� �ನ



ಜೂ�

�ಶ� ಪ�ಸರ 

�ನ

�� 
�ೂೕಸ��

���ಯ ಅಗಲ : 50 – 65 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ�: �ಾಡು �ೂಂ�, ಗ��ಾರದ ಹೂ, ಕು�� ಬ��

ವಗ� : �ಂ�ಾ��

�ಶ� �ಸ� 

�ನ

�ಶ� ��ಾ� ಮತು� 

�ೕಗ �ನ



ಜು�ೖ

�ಶ� �ಾ� 

�ನ 

ಅ��� 
ಪತಂಗ

���ಯ ಅಗಲ : 210 – 250 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ� : ಕಣು�ಪ�, �ಾಂಡ � ಸಸ�, ಜು��

ವಗ� : �ಾ�ಟ���

ಬ��ೕ� 

�ಶ� ಹು� 

�ನ



�ಾಮ� ಗ�

ಆಗ��

�ಹರಂ

ವಗ� : �ೖ��

���ಯ ಅಗಲ: 40-55 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ�:  ����, ಮು�� ಕತ��, �ಾಡು ಕತ��

�ಶ� �ಂಹ 

�ನ 

�ಶ� ಆ� 

�ನ

�ಾ�ತಂತ�� �ನ

ಗ�ೕಶ ಚತು��



ಸಹಸ�ಪ�

���ಂಬ�
ಅಂತ�ಾ��ೕಯ 

ರಣಹದು� 

�ಾಗೃ� �ನ

�ಾ�: ���ೕ�ೕ�ಾ

�ಾತ�: 68-130 �.�ೕ

ಆ�ಾರ  : ಹಣು�ಗ�, ತರ�ಾ�ಗ�, ಒ���ಾದ ಮರದ ಕಣಗ� ಮತು� 

�ೂ�ಯು��ರುವ ಸಸ�ವಸು�ಗ�

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ 

�ಾ� ಕ�ತ 
�ಾಗೃ� �ನ

ಮ�ಾಲಯ 
ಅಮ�ಾ��



ಒ��ಾಂಡ� 
�ಾ� ಪತಂಗ

ವಗ� : ��ಂ��ೕ

���ಯ ಅಗಲ : 90 – 110 �.�ೕ

ಆ��ೕಯ ಸಸ�ಗ� : ಕಣ��, �ತ��ಷ�, ನಂ�ಬಟ�ಲು

ಅ�ೂ�ೕಬ�
ವನ��ೕ� 

ಸ�ಾ�ಹ
�ಾಂ�

ಜಯಂ�
ಮ�ಾನವ� �ಜಯದಶ�

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ 
�ಾ���ಾಲಕರ ಮತು� 

�ಾ��ಗಳ �ನ 

�ಾ��ೕ� ಜಯಂ�

ಈ�-��ಾ�

ಸ�ೕಸೃಪ 

�ಾಗೃ� �ನ

ನರಕ 

ಚತುದ��

ಬ��ಾಡ��

ವನ��ೕ� ಸ�ಾ�ಹ : 2nd to 8th



�ೕ�

ನ�ಂಬ�
ಕನ�ಡ 

�ಾ�ೂ�ೕತ�ವ

�ಾ�: ಅ�ಾ���ಾ

�ಾತ�: 45-70 �.�ೕ

ಆ�ಾರ: �ರ�ಗ�, �ಡ�ಗ� ಮತು� ಇತರ �ೕಟಗ�

ಕನಕ�ಾಸ 
ಜಯಂ�



��ಂಬ�

ಶತಪ�
�ಾ�: ��ೂೕ�ಡ

�ಾತ�:100-160 �.�ೕ

ಆ�ಾರ : �ಡ�, �ರ� ಮತು� ಇತರ �ೕಟಗ�

�ಶ� ವನ� �ೕ� 

ಸಂರ�� �ನ

�ಶ� 
ಮ��ನ �ನ

ಮಂಗಗಳ �ನ

��ಸ��



�ಂಗ�ರು ಬ��ೕರುಘಟ� �ೖ�ಕ ಉ�ಾ�ನವನ� (����) 

����ಯು ಸು�ಾರು 731.88 ���ೕ� ಪ��ೕಶ �ಾ��� �ೂಂ�ದು� ಮೃ�ಾಲಯ, ಸ�ಾ�, 

��� ಉ�ಾ�ನ ಮತು� �ನವ�ಸ� �ೕಂದ�ಗಳಂತಹ 4 ��ನ� ಘಟಕಗಳನು� �ೂಂ��. 

ಒ����ಾ� 100 ��ಧ �ಾ�� �ೕ�ದ ಸು�ಾರು ಎರಡು �ಾ�ರಕೂ� ���ನ �ಾ��ಪ�ಗ� 

ಇ���.

ಸಂದಶ�ನ ಸಮಯ: �. 9:30 �ಂದ ಸಂ. 5:00 ಗಂ� 

ಮಂಗಳ�ಾರ ರ�ಾ�ನ

ಸ�ಾ�ರದ ಅ�ಸೂಚ� ಸಂ��: ಎ�ಇಇ/19/ಎಫ�ಬೂ��ಎ�/98, 

��ಾಂಕ: 05-03-2004 ರಂದು ಬ��ೕರುಘಟ� �ಾ��ೕಯ ಉ�ಾ�ನವನ�ಂದ 

�ೕಪ�ಟು�, ಸ�ತಂತ��ಾ� �ಾಗೂ ಕ�ಾ�ಟಕ ಮೃ�ಾಲಯ �ಾ���ಾರ, 

ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ ಆಡ�ತ �ಾ���� ತರ�ಾ�ರುತ��.

�ಾ��ೕಯ ಮೃ�ಾಲಯ �ೕ�, 1988 �ಾಗೂ �ಶ� ಸಂ��ಯ ಸು��ರ ಅ�ವೃ�� ಗು� 15 ರ 

("ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ �ೕವ") ��ೕ�ೕ��ೕಶಗಳನು� �ಾ�ಾರ�ೂ�ಸಲು �ಂಗ�ರು ಬ��ೕರುಘಟ� 

�ೖ�ಕ ಉ�ಾ�ನವನ� ಬದ��ಾ��.  ಸಮೃದ� �ೖ�ಕ �ೖ�ಧ��ಯನು� ಸಂರ�ಸುವ �ಾ��ೕಯ 

ಪ�ಶ�ಮಗಳನು� ಈ �ಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನು� �ಂಬ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ಾಗು���.

ಮೂಲ �ಾ�ನದ �ೂರ�ನ ಸಂರ��, 

 ��ಣ, 

 ಸಂ�ೂೕಧ�, 

 ಸಂರ�� ಸಂ�ಾ�ೂೕತ�� �

 ರ�� ಮತು � �ನವ�ಸ�

ಸಂಪ���: 
�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ��ೕ�ಶಕರು
�ಂಗ�ರು ಬ��ೕರುಘಟ� �ೖ�ಕ ಉ�ಾ�ನವನ

�ಂಗ�ರು-560083
ಇ�ೕ� : bannerghattazoo@gmail.com

ದೂರ�ಾ�: 080 29776465/ 66
www.bannerghattabiologicalpark.org

mailto:bannerghattazoo@gmail.com
http://www.bannerghattabiologicalpark.org


ಕ�ಾ�ಟಕ ಮೃ�ಾಲಯ �ಾ���ಾರದ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಸದಸ�ರು

��ೕ ಎ�. ಆ�. ಮಹ�ೕವ�ಾ�� ಅಧ��ರು

��ೕ �ಜಯ ಕು�ಾ� �ೂೕ�, �ಾ.ಅ.�ೕ
ಪ��ಾನ ಮುಖ� ಅರಣ� ಸಂರ����ಾ� (ವನ��ೕ�) ಮತು� ಮುಖ� ವನ��ೕ� ಪ��ಾಲಕರು, �ಂಗ�ರು 

ಉ�ಾಧ��ರು

��ೕ ರ� �.�, �ಾ.ಅ.�ೕ
ಅಪರ ಪ��ಾನ ಮುಖ� ಅರಣ� ಸಂರ����ಾ� ಮತು� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, 
ಕ�ಾ�ಟಕ ಮೃ�ಾಲಯ �ಾ���ಾರ, �ೖಸೂರು 

ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��

�ಾ. ಸಂಜ� �ಜೂ��, �ಾ.ಅ.�ೕ 
ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ�� (ಅರಣ�) ಅರಣ�, �ೕ�ಪ���� ಮತು� ಪ�ಸರ ಇ�ಾ�, 
�ಂಗ�ರು 

ಸದಸ�ರು

ಸದಸ�ರು

ಸದಸ�ರು

ಸದಸ�ರು

ಸದಸ�ರು

ಸದಸ�ರು

�ೌರ�ಾ��ತ �ೕಯ�
�ೖಸೂರು ಮ�ಾ ನಗರ �ಾ��, �ೖಸೂರು 

��ೕ�ಶಕರು
ಪಶು ಸಂ�ೂೕಪ� ಮತು� ಪಶು�ೖದ��ೕಯ ಇ�ಾ�, �ಂಗ�ರು

��ೕಷ ಅ��ಾ�(�ಾ�ಂ�ಂ�) ಉಪ�ಾಯ�ದ��,
ಹಣ�ಾಸು ಇ�ಾ�, �ಂಗ�ರು

��ೕ �ೂೕಕು�  �ೂೕವಧ�� �. �ೖಸೂರು 

��ೕಮ�. ಇ. �ೂ�ೕ� �ೕಚಣ�, �ಮ�ಾಜ ನಗರ 



�ಾ��ದತು� ಪ��

ಗುಂ� �ಾ�ಗ� �ಾ��ಕ �ಚ� 
(ರೂ.)

 �ೕ� �ಾ�, �ಾ�� ಬಕ, �ಾಮ��, ಗು�ಾ� �ೂರ�ನ ��, ಸ� �ೂನೂರು, 

�ಾರ�ೕಯ �ಾ���� ಆ�, �ಾಗರ �ಾ�, ಮಂಡಲ �ಾ�, �ಂ� ��ಯ ಆ�, 

�ವ�                 , ನ�ತ� ಆ�, ಕ�� ಚು�� ಆ�, �ಂ� ��ೕಟದ ಆ�, 

�ೌ�� ರೂ� ಆ�, ����ಾ��ೕ� �� ಆ�, �ಾರ�ೕಯ ರೂ� ಆ�, 

                     �ೂೕ��ೕ�, ಲ�  ಬ��,  �ಾಕ�ೕ�, ಬ����ಾ��, 

ಎ��ಕ�� �ಾ�ರ�, �� �ೂೕ�, ಜಂಡಯ �ೂನೂ�, ��� �ಾತು  

ಬೂದು ಬಣ�ದ �ಾಡು �ೂೕ�, ಕ�� ��ೕಟದ �ೂಕ��, ನ�ಲು, 

�ಂ� ಬಣ�ದ �ಾಡು �ೂೕ�, �ಲ�� ��ಂ�, ಎ�ೂ� �ೂೕಲ�� ��ಂ�, 

�ೕ� ಅ����� ��ಂ�, ಮು��ಹಂ�, ಉಡ, ��ಾ��, �ಾ�ಂಗ ಸಪ�, 

ಮಣು� �ಾ�, ಖ�� ��ಂ�, ಅ��ಾ� �ಾ�ರ�, ಆ��ಕ� ��ೕ �ಾ�ರ�

�ಾಡು�ಕು�, ಮರ �ಕು�, �ಾಡುಕು�, ಮಂಗ�� ಹ��, �ೕಸ� �ೂೕ�

ಥ�� �ಂ�, ಕೃಷ�ಮೃಗ, ಚು�� �ಂ�, �ಾ� �ಂ�, ಕಡ�, ಕ�� ಹಂಸ, 

ಬಣ�ದ �ೂಕ��, ಬೂ� ಅಂ� ಎ�ೂ� ಮ�ಾ�, ��ೕ� �ಂ�� ಮ�ಾ�, ಘ�ಯ�, 

 ��ಕ�ಕ�� �ೖಮ� �ಸ�, ಮ���� �ಸ�, �ಾ� �ೂಕಟೂ, ಸಲ�� ����� 

�ೂಕಟೂ, �ಾ���� ಮ�ಾ�, �ಾ�ಾ, �ೕ� ��ೕಟದ �ಾ��ಾಳ, ಇ�ಾ��ಾ

�ಂಗ�ೕಕ, ಹನು�ಾ� ಲಂಗೂ�, �ೕ� �ಂ�, ಉಷ�ಪ�, ಎಮು, 

ಕನ�ಡಕದ �ೂೕ�, ಹಂ� �ಾಲದ �ೂೕ�, ��ಾ

��ಾ���, ಕ�� ತ�ಯ �ಂಬರಲು

ಗು��ನ�, �ೂೕಳ, ಕ���ರುಬ, �ಾಡು �ಾ�

�ರ�, �ಾ�� ಕರ�, ��ಾಲಯದ ಕ�� ಕರ�, �ಾ���

�ೕಸರಗ��

�ೕರು ಕುದು�

�ಂ�ಾ� ಹು�, �ಂಹ, ��ಾ�

ಏ�ಾ���  ಆ�

mÉgÀæ¦£ï

gÉÊ£ï¨ÉÆÃ



���ಗಳನು� 

ಆಕ��ಸಲು 

�ೕ� ಮ�ಯ�� 

��ಸಬಹು�ಾದ 

ಹತು� ಸಸ�ಗ�

ಕ��ೕ�

 �ಂ� ಪ��ೕಧದ �ಡಗ�

ಕ� ಉತ��ಾ�

�ಂ��

�ತ��ಷ�

�ಸು �ಾ�

ಸಂ��

ಗ��ಾರದ ಹೂ

ಹಳ� �ೂೕರ�

���ೕ�


