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• Kannada News » Karnataka » Davanagere » Engineering students innovates betel nut 

trees bag in davanagere 

ಅಡಿಕೆ ಮರದ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ದಿಂದ 

ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸಿಂದರ ಬ್ಯಾ ಗ್; 

ಪ್ಲಾ ಸಿ್ಟ ಕ್ ನಿಷೇಧಕೆೆ  ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೂತನ ಯೋಜ್ನೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಐಟಿ ಇಂಜಿನೀಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮೆಕಾಾ ನಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ 

ವರ್ಷದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಷಗಳಾದ ಸುನಲ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಚ್  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾ ಗ್

ಗಳು ಪ್ಲಾ ಸಿಿ ಕ್ ವಿರೀಧಿಗಳಾಗಿವೆ. 
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ಅಡಿಕೆ ಮರದ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ದಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸುಂದರ ಬ್ಯಾ ಗ್ 

ದ್ಯವಣಗೆರೆ: ಬಹುತೇಕರು ಪ್ಲಾ ಸಿ್ಟ ಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಎನ್ನು ತ್ಯರೆಯೇ ವಿನಃ 

ಅದಕೆೆ  ಪಯಾಿಯ ಏನ್ನ ಎಿಂದು ಕೇಳದರೆ ಉತತ ರವೇ ನಿೋಡಲ್ಾ . ಆದರೆ 

ಇಲ್ಾ ಿಂದಬಬ ರು ಹಳಿಯ ಇಿಂಜಿನಿೋಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಲಾ ಸಿ್ಟ ಕ್ಗೆ 

ಹೇಗೆ ಸೆಡ್ಡು  ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಮಾಡಿ ತೊರಸ್ಟದ್ಯಾ ರೆ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಒಮೆ್ಮ  ನಿೋವು 20 ರೂಪ್ಲಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಆರು 

https://tv9kannada.com/
https://tv9kannada.com/karnataka
https://tv9kannada.com/karnataka/davanagere
https://tv9kannada.com/author/tv9kannada-web-team
https://tv9kannada.com/karnataka/davanagere/engineering-students-innovates-betel-nut-trees-bag-in-davanagere-psg-265388.html


ತಿಂಗಳಯಿಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಿದ ವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚ ಿಂತೆಯಿಿಂದ ಇರಬಹುದು. 

ಅರಿ್ ರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನಕೆೆ  ಬರುತತ ದೆ. 

ಆಕರ್ಷಕ ಬಣಣ ದಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಚೀಲಗಳನ್ನು  ಅಡಿಕೆ ಮರದ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ದಂದ 

ತಯಾರಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿರಿ್  ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾ ಗ್ ಕೈಯಲಿಾ  ಹಿಡಿದುಕೊಳುು ವುದೇ 

ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ನೂರಾರು ರೂಪ್ಲಯಿ ವೆಚ್ಚ  ಮಾಡಿ ತಂದ ಚೀಲಗಳಿಗೆ 

ಸವಾಲು ಎನ್ನು ವಂತಿವೆ ಈ ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳು. ನಾಲುು  ಮಾದರಯಲಿಾ  ಈ ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳು 

ಸದಾ ಕೆ ಸಜ್ಜಾ ಗಿವೆ. ಜ್ತೆಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 20 ರೂಪ್ಲಯಿ 

ಮಾತರ . 

ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಐಟಿ ಇಂಜಿನೀಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮೆಕಾಾ ನಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ 

ವರ್ಷದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಷಗಳಾದ ಸುನಲ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಚ್  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ 

ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳು ಪ್ಲಾ ಸಿಿ ಕ್ ವಿರೀಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸುನೀಲ್ ಬಳಾು ರ ಜಿಲೆಾ ಯ 

ಹಗರಬೊಮಮ ನಹಳಿು  ತ್ಯಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಮುದರ  ಗ್ರರ ಮದ ನವಾಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಾ ಯ ಜ್ಗಳೂರು ತ್ಯಲೂಕಿನ ರಾಜ್ನಹಟಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ನವಾಸಿ. 

ಇವರಬಬ ರು ಸೇರ  ಅಡಿಕೆ ಮರದ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ದಂದ  ಇಂತಹ ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳನ್ನು  

ಸಿದಧ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. 

ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಮರದ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಸುಮಮ ನೆ ಸುಟಿ್ಟ  ಹಾಕುತ್ಯಾ ರೆ. ಇದನ್ನು  

ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯಾ ಗ್ ಮಾಡಿದುಾ , ಪ್ಲಾ ಸಿಿ ಕ್ಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಗೂ 

ಪ್ಲಾ ಸಿಿ ಕ್ ನಷೇಧಕೆು  ಪಯಾಷಯ ಏನ್ನ ಎಂಬುವುದಕೆು   ಉತಾ ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಇಂಜಿನೀಯರಂಗ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥಷ ಸುನೀಲ್. ಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ. 

ಈ ಬ್ಯಾ ಗ್ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತರಕಾರ ಹಾಕಲು, ಸಣಣ  ಪುಟಿ್  

ಸಂತೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗುವಾಗ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಇದನ್ನು  ನೀರನಲಿಾ  ಅದಾ ದರು 

ಸಹ ಹಾಳಾಗದಂತೆ  ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾ ಗ್ ಸಿದಧ  ಪಡಿಸಲು 20 

ರೂಪ್ಲಯಿ ಮಾತರ  ಎಂಬುವುದೇ ವಿಶೇರ್. ಜ್ನಸಾಮಾನಾ ರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ 

ಅಲಿಾ  ದರ ಪರ ಮಾಣ ಮಹತವ ದ ಪ್ಲತರ  ವಹಿಸುತಾ ದೆ. 

ಈ ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳನ್ನು  ಗುಜ್ರಾತ್ನ  ದೇಶಿಕೌಶಲಾ  ಕಚೇರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇವರಂದಲೇ ಇನು ಷಿ್ಟ  ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವ ಸಾಧಾ ತೆಗಳಿವೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಇದನ್ನು  

ಇರಿ್ ರಲಿಾ ಯೇ ಪರ ಧಾನ ನರಂದರ  ಮೀದಗೂ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹ ನಧಷರಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಲಾ ದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರ ತಿಷಿ್ಠ ತ ಬಿಐಇಟಿ ಇಂಜಿನೀಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಷಗಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚ ಲೇಬೇಕು. 

ಇದಂದೆ ಅಲಾ . ಶೇಖಡಾ 67 ರಷಿ್ಟ  ಇಲಿಾ  ಓದದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಉದಾ ೀಗ 

ಸಿಕಿು ವೆ. ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಾ  ಹಾಗೂ ಕೇಂದರ  



ಸಕಾಷರಗಳು ಈ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಲಯಿ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಐಇಟಿ ಇಂಜಿನೀಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ಲರ ಚಾಯಷರಾದ 

ಪ್ರರ .ಎಚ್.ಬಿ.ಅರವಿಂದ್ ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ. 

ಹಳಿು  ಹುಡುಗರು ಅಡಿಕೆ ತೀಟ್ದಲಿಾ  ಸುತ್ಯಾ ಡಿ ಕಸದಂದ ರಸ ಎಂಬ ಕಲಪ ನೆಯಲಿಾ  

ಸಜುಾ  ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾ ಗ್ಗಳು ಜ್ನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವೆ. ಪ್ಲಾ ಸಿಿ ಕ್ ನಷೇಧ ಮಾಡಿ 

ಎಂದು ಮಾತರ  ಹೇಳುತ್ಯಾ ರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುವಕರು ಅದಕೆು  ಪ್ಲಯಾಷಯ ವಾ ವಸೆೆ  

ಕೂಡಾ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದಾಾ ರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಪ್ಲಾ ಸಿಿ ಕ್ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕಿದರೆ ಇದು ಕರಗಲಾ . 

ಆದರೆ ಈ ಅಡಿಕೆ ಬ್ಯಾ ಗ್ ಮಾತರ  ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗೊಬಬ ರ ಕೂಡಾ ಆಗುತಾ ದೆ 

ಎಂಬುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಹತವ ದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಲಪ ಗಲಿಕಿು ಲಾ . 

ವರದ: ಬಸವರಾಜ್ ದೊಡೆ ನಿ  

 


