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‘ಪ�ರಸ�ೆ, �� �ೆ ಮತು� ಅ�ೆ�� ಸ��ಗಳ ಮಟ�ದ�� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ
�ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ’

ಅ�ೊ�ೕಬ� 25-ಅ�ೊ�ೕಬ� 28, 2021

ಆ�ೕ��ದವರು

ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ�� ಗೂ�� (ESG)

ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ��ೆ

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರ

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರದ ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ��ೆಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ�� ಗೂ�� (ESG)

ಆ�ೕ��ದ� 'ಪ�ರಸ�ೆ, �� �ೆ ಮತು� ಅ�ೆ�� ಮಟ�ದ�� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ' ಕು�ತು �ಾನೂನು
ಅ�ವ� �ಾ�ಾ��ಾರದ �ಾಲು� �ನಗಳ �ಾ�ಾ��ಾರವನು� ಅ�ೊ�ೕಬ� 25-28 ರಂದು ನ�ೆಸ�ಾ�ತು. 2021 �ೆ�� �ೆ
11.00 �ಂದ ಮ�ಾ�ಹ� 1.00 ಗಂ�ೆ�ೆ ���ೕ �ಾನ��ೆ�� ಮೂಲಕ. ಈ �ಾ�ಾ��ಾರ ಸರ�ಯು �ಾರತದ
�ಾ�ತಂತ��ದ 75 ವಷ�ಗಳ �ೆನ��ಾ� NALSA ಪ��ಾ���ದ �ಾ��-ಇಂ��ಾ �ಾಗೃ� ಮತು� ಔ��ೕ� ಅ��ಾನದ
�ಾಗ�ಾ�ತು� - 'ಆ�ಾ� �ಾ ಅಮೃ� ಮ�ೋತ�ವ'.

�ಾ�ಾ��ಾರದ ಸರ�ಯ�� ಅ�ೆ�� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಯನು� ಪ����ಸುವ 579 ಅ��ಾ�ಗಳ�, ��ಾ� �ಾನೂನು
�ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರಗಳ ಪ����ಗಳ� �ಾಗೂ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಎ�ಾ� �� �ೆಗಳ ��ಾ���ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಸ�ಾಯಕ

ಆಯುಕ�ರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಮುಖ�
�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ�,
ಪ�ರಸ�ೆ ಮತು� ಪಟ�ಣ ಆಯುಕ�ರು
�ಾಗವ��ದ�ರು. �ೌ��� ಗಳ�, ಉಪ
ಅರಣ� ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗಳ�, ಸಣ�
�ೕ�ಾವ� ಮತು� ಜಲಸಂಪನೂ�ಲ
ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ
ಇಂ��ಯ� ಗಳ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�
�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯ ��ಾ�
ಪ�ಸರ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ನಗರಸ�ೆಗಳ
ನಗ�ಾ�ವೃ�� �ಾ���ಾರಗಳ
ಆಯುಕ�ರು, ��ಾ� ಜಲಸಂಪನೂ�ಲ
ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಇ�ಾ��.

�ಾ�ಾ��ಾರದ ಸರ�ಯು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ �ಾಲು� ಆಡ�ತ ��ಾಗಗಳನು� ಉ� �ೇ�� �ಾಲು� ಅವ�ಗಳನು�
ಒಳ�ೊಂ�ತು�.

�ಾ�ಂ�/�ೆ�ೆ  ಕಟ�ಡದ ಇ��ಾಸ ಮತು� ಸಂಪ��ಾಯ:
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ಇಎ� �ಯ ಟ��� ��ೕಮ� �ಾಗ�� �ಾ� ಅವರು ಪ�� ಅ��ೇಶನದ�� ಪ���ಬ�ರನು� �ಾ�ಗ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು�
ಸಂದಭ�ವನು� �ೊಂ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾ��ಾರದ ಸರ�ಯನು� ಸಂ�ೕ��ದರು. ಈ �ಾ�ಾ��ಾರದ ಸರ�ಯನು�
ಆ�ೕ�ಸಲು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರದ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� ��ೕ ಎ�. ಶ�ಧರ �ೆ�� ಮತು�
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ಾ �ಾ���ಾರದ ಉಪ �ಾಯ�ದ�� ಎಂ.ಎ�. �ೆ� �ಾ� ನ ಸಂದಭ�ವನು�
�ವ�ಸು�ಾ�, ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೆ�ೆಗಳನು� ಸಮಥ��ೕಯ�ಾ� ಸಂರ�ಸಲು ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೕ��ೆ�ೆ ಆಡ�ತ
ನ�ೆಸಲು ಕ�ಮಗಳನು� ಮುಂದುವ�ೆಸುವ�� ESG ಯ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ವ��ದರು, ಇದರ�� ಪ�ಮುಖ ��ಾನ�ೆಂದ�ೆ
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈ�ೋ� �ನ�� �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ�� �ಕದ��, ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ�� ಗೂ�� (ESG) v. ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಜ� (WP 817/2008). ಈ �ಐಎ� �ೆ ಪ������ಾ� �ಾ��ಾಲಯದ ��ಾ�ರಗಳ� �ೆ�ೆ ರ��ೆ, ಪ�ನವ�ಸ� ಮತು�
ಆಡ�ತ ಕ�ಮಗಳನು� ಆಳ�ಾ� ಪ��ಾಪ�ಭುತ��ೊ���ೆ ಮತು� ��ೇಂ��ೕಕ���ೆ.

�ೆ�ೆಗಳ (�ೕ�ಾವ� �ೊ��ಗಳ�) ��ಾ�ಣದ ಇ��ಾಸವ� �ಾ��ಾರು ವಷ�ಗಳ �ಂ�ನದು ಎಂದು ಅವರು �ವ��ದರು,
ಸ��ೕಯ ಪ�ಸರ ��ಾನ, ಆ��ಕ�ೆ ಮತು� �ೕ�ನ ಭದ��ೆಯನು� �ೆ��ಸುವ ಸಂ�ೕಣ��ಾದ ಅಂತಸ�ಂಪ��ತ �ೆ�ೆಗಳ
ವ�ವ� �ೆಗಳನು� ���ಸಲು ಭೂದೃಶ�ವನು� ರೂ�ಸುವ�� ಸಮು�ಾಯ �ಾನ ಮತು� ಸಂಪ��ಾಯದ ��ಾ�ಯಕ
�ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಒ�� �ೇ�ದರು. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾಜ�ಾ�ನದ�� �ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಗುಜ�ಾ� ನ�� �ಾ�� ಎಂದೂ
ಕ�ೆಯಲ�ಡುವ ಕ�ಾ��ಗಳ� �ೊಗ�ಾದ ��ಾ�ಸ, �ಾಸು��ಲ�ದ ಅದು�ತಗಳ�, ಮತು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ
ಪ��ೇ�ಸಬಹುದು. ಈ �ೕ�ಯ�� �ೕ�ೆ� �ೕ�ನ ಹ�ವ�ಗಳ� ಮತು� ���ಷ��ಾ� ಮ�ೆ�ೕರು ಪರಸ�ರ ಸಂಪಕ�
�ೊಂ�ದ �ೆ�ೆಗಳ�, �ೊಳಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಗಳ�� �ೊಯು� �ಾಡಲ���ತು, ಇದು ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಾ��ಾರು
��ೋ�ೕಟ� �ಾಲು�ೆಗಳ ಮೂಲಕ (�ಾಲು�ೆಗಳ� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುತ��ೆ) ನ� �ೕ�ನ ಹ�ವ�ಗಳನು� �ೆ���ತು.
ಇಂತಹ �ಾನವ ವ�ಾಹತುಗಳ ಸಂಪ��ಾಯವ� �ಾ��ೇ�ಕ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� �ೊಂ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ವ��ದರು,
��ಾಪ�ರದ �ಾ� �ಾವ� ಮತು� �ಾಂ� �ಾವ�, �ೕದ� ನ �ಾ�ಾ� / ಕ�ೇ� ಭೂಗತ �ೕರು ಸಂಗ�ಹ�ೆ ಮತು�
ಸರಬ�ಾಜು ವ�ವ� �ೆಗಳ� ಮತು� �ೖಸೂರು ��ಾಗದ ಐ��ಾ�ಕ �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಂ� ಗಳ�, ಅವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ, ಧನು�
�ೋ�, ಮ�ಾ�ಂ�ೇಶ�ರ, ಹು��ೆ�ೆ �ೊಯ�ಳ ಕ�ಾ��, ಇ�ಾ��. ಅ�ೇ �ೕ�ಯ��, ಪವ�ತದ ಪ��ಮ ಘಟ�ಗ�ಾದ�ಂತ,

ಪ�ತ� �ೋಪ�ಗಳ� ಮತು� ಸ��ೕಯ �ೊಳಗಳ� (ಕುಂ�ೆಗಳ�) ಜಲ ಭದ��ೆ ಮತು� �ೕವ�ೈ�ಧ� ಆಶ�ಯವನು� ���ಸಲು
ಸಂಬಂ���ೆ.
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ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು��ರುವ ಯುಗದ�� �ೕವ�ೈ�ಧ�ವನು� ಉ� �ೇ�ಸುವ�� ಮತು�
�ಾಂಪ��ಾ�ಕ, ಸು��ರ �ೕವ�ೋ�ಾಯವನು� ಉ���ೊಳ��ವ�� �ೆ�ೆಗಳ �ಾತ�ವ� ಮಹತ��ಾ���ೆ ಎಂದು ��ೕಮ�
�ಾ� ���ದರು . �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳ�� ಅ��ೇಕದ �ೕ�ತವಲ�ದ ��ಾ�ಣದ ಮೂಲಕ �ೆಂಗಳ��ನಂತಹ
�ೆ�ೆಗಳ ಸವಕ�ಯು �ೕ�ೆ� ಮತು� ಅಂತಜ�ಲ ಜಲಚರಗಳ �ೕ�ೆ ಋ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕ��ೆ ಎಂದು ಅವರು
ಗಮನ�ೆ�ೆದರು. �ೕ�ನ ಭದ��ೆ, ಮತು� �ೆ�ೆಗಳ� ಅಂತಜ�ಲವನು� ಉ���ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ಆದ��ಂದ �ೕವನ ಎಂದು
ಒ���ೇ�ದರು.

�ೆ�ೆಗಳ �ವ�ಹ�ೆ ಮತು� ಆಡ�ತ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರದು (Management and Governance of tanks/ lakes as
commons)

��ೕ. ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು �ೆ�ೆಗಳನು� �ಾವ�ಜ�ಕರ �ೊ�ಾ�� ಆ� ��ರ�ಾ� �ವ��ಸುವ ಮತು� ಆಡ�ತ �ಾಡುವ
��ಾ�ಯಕ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಪ�ಚ��ದರು. ಈ ��ಾನ�ೇ ಸಹ�ಾ�ರು ವಷ�ಗ�ಂದ �ೆ�ೆ ��ಾ�ಣ ಮತು�
�ವ�ಹ�ೆಯನು� ಅವರು ಹಂ��ೊಂಡ ನೂ�ಾರು ಸಮು�ಾಯಗ�ಂದ ಉ� �ೇ��ತು. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆ�ೆ��ೆ ಪ��ೇಶವ� ಎ�ಾ�
ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾ�ಲ�, ��ೇಷ�ಾ� �ೆಳ �ಾ�ಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ ಜನರನು� ಪ��ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ, ಅವರ
ಶ�ಮವನು� �ೆ�ೆಗಳನು� ���ಸಲು ಬಳ��ೊಳ��ಾ�ತು ಆದ�ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ��ೆ ಪ��ೇಶವನು� ��ಾಕ�ಸ�ಾ�ತು.
�ಾ.�.ಆ�.ಅಂ�ೇಡ�� ಅವರು ಶತ�ಾನಗ�ಂದ �ಾರತ�ಾದ�ಂತ ವ�ವ��ತ�ೊ�ಸಲ�ಟ� ಈ ರಚ�ಾತ�ಕ
ಅ�ಾ�ಯವನು� ಗುರು��ದರು ಮತು� ಮ�ಾ� ಸ�ಾ�ಗ�ಹವನು� ಮುನ��ೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ����ಯನು� ಸ�ಪ�ಸಲು
ಶ���ದರು. ಅವರು ಅಂದು ಎದು��ದ �ೕ�ಾ�� ಪ���ೋಧ ಇಂ�ಗೂ ಮುಂದುವ�ೆ��ೆ ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ಸಲ�ೆ
�ೕ�ದರು.

ವ�ಾಹತು�ಾ� ಮತು� ವ�ಾಹತು�ಾ� ನಂತರದ ಅವ�ಯ�� �ೆ�ೆ ಗಳ� ಮತು� �ೆ�ೆ ವ�ವ� �ೆಗಳ �ಲ���ದ �ೕ�ೆ
�ೇಂ��ೕಕ��ದ ��ೕ. ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು ��ಾ ಅ�ೆಕಟು� ��ಾ�ಣ ಮತು� �ೕ�ಾವ� �ೕಜ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ
ಅವಲಂಬ�ೆಯನು� ಗುರು��ದರು, �ಾ�ೆ�ೕ �ೋ� �ೆ� ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಜ�ಲವನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ
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�ಾ��ಾರು ಜನರ ಬಳ�ೆ ಮತು� �ಾಶ�ೆ� ಗಮ�ಾಹ� �ೊಡು�ೆ �ೕ��ಾ��ೆ. ಇ��ೕ�ನ ದಶಕಗಳ�� �ೆ�ೆಗಳ�. �ಾ�ೇ� ನ�
ಬ�� �ೋಗು��ರುವ�ದು �ೇಂ��ೕಕೃತ �ೕರು �ವ�ಹ�ೆಯ ಫಲ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು ಅ��ಾ�ಯಪ���ಾ��ೆ. 2002 ರ��
�ಾ��ಸ�ಾದ �ೇ� �ೆವಲ� �ಂ� ಅ�ಾ��ಯು ಸದು� �ೇಶ�ಂದ ಕೂ�ದ�ರೂ, �ೆ�ೆಗಳನು� ಸಂರ�ಸಲು �ಾಸ�ೕಕರಣ
ಮತು� �ಾ���ೇ� �ವ�ಹ�ೆಯನು� ಆಶ���ತು ಎಂದು ಅವರು �ವ��ದರು. ಆದ�ೆ ಈ ��ಾನವ� �ಫಲ�ಾ�ತು
ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದು �ಾವ�ಜ�ಕರ �ೊತು� ಮತು� ಅವರ �ಾ���ೇ� �ಯಂತ�ಣದ �ಾಸ�ೕಕರಣ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ�ತು.
ನಂತರದ �ಾ�ಪಕ ಪ��ಭಟ�ೆಗಳ� ಮೂಲಭೂತ�ಾ� �ಾಜ�ವ� �ೆ�ೆಗಳನು� ರ�ಸುವ ಮತು� �ವ��ಸುವ ತನ�
�ಾಂ��ಾ�ಕ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ಏ�ೆ ತ��ಸು���ೆ ಎಂದು ಪ����ತು ಎಂದು ಅವರು ಹಂ��ೊಂಡರು. �ೆಂಗಳ��ನ��
�ಾ�ೕ�ಾ�ರುವಂ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾದ�ಯು �ೋಷಪ��ತ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ಾ��ದರು, ಇದು �ೕ��ವ�ಯ
ಗು���ೆಯನು� �ಸ���ದ �ಾ���ೇ� ಸಂ� �ೆಗ�ಂದ �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� ಆ�ಾಯವನು� ಗ�ಸುವ �ಾಧನ�ಾ� �ೆ�ೆಗಳ ಒಳ�ೆ
�ೋ�ೆ� ಗಳ�, �ಾ�ಂ� ಆ�ೇ�� ಗಳ� ಮತು� ��ೕ�ಂ� �ೆ�ೊ�ೕ�ೆಂ� ಗಳನು� ���ಸಲು �ಾರಣ�ಾ�ತು.

�ೆ�ೆಗಳ ರ��ೆ�ೆ �ಾನೂನು �ೋ�ಾಟ

�ಾ�ಪಕ ಪ��ಭಟ�ೆಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ ಸ�ಾ�ರವ� �ೆ�ೆಗಳ �ಾಸ�ೕಕರಣದ ತನ� �ೕ�ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ದ
�ಾರಣ, ಇಎ� �ಯು ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈ�ೋ� ��ೆ ಡಬೂ��.�. 817/2008. �ಾ��ಾಲಯವ� ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಸಮ�ೆ�ಯ
ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಆ�ಾಮಗಳನು� ��ಾರ�ೆ ನ�ೆ�ತು: �ೆ�ೆಗಳನು� �ಾವ�ಜ�ಕರ �ೊತು� ಎಂದು
�ಾಸ�ೕಕರಣ�ೊ�ಸುವ�ದು �ಾವ�ಜ�ಕ �ೕ��ೆ �ರುದ��ಾ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ಗಳ
�ಾ�ಪಕ �ಲ���ವನು� ಸ�ಪ�ಸಲು ಅಗತ� ಕ�ಮಗಳ�. ಈ �ಷಯದ ಆಳ�ಾದ ಆ�ಾಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು,
�ೈ�ೋ�� �ಾ�ಯಮೂ�� ��ೕ. ಎ� �ೆ �ಾ�ೕ�, ಆಗ ಅವರು �ೈ�ೋ� �ನ �ಾ��ಾ�ೕಶ�ಾ�ದ�ರು ಮತು� KSLSA

ಯ ಅಧ��ರೂ ಆ�ದ�ರು, ಸಮ�ೆ�ಯನು� �ವರ�ಾ� ಅಧ�ಯನ �ಾಡಲು ಮತು� ��ಾರಸುಗಳನು� �ಾಡಲು
�ೇ�ಸ�ಾ�ತು.

�ಾ�ಯಮೂ�� �ಾ�ೕ� ಅವರು 9 ಇ�ಾ�ೆಗಳ 9 ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ ಸ��ಯನು� ರ��ದರು, ಅವರು
�ೇರ�ಾ� �ೆ�ೆ �ವ�ಹ�ೆಯ�� �ೊಡ���ೊಂ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆಗಳ ಆಡ�ತ�ೆ� �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು
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ಒಳಹ�ವ�ಗಳನು� ಆ�ಾ���ದರು. ಫ��ಾಂಶವ� ಎರಡು ವರ�ಗಳ�� ಮಂ��ದರು , ಒಂದು ಸಮು�ಾಯದ ಸಹ�ಾ�ತ�
ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಯಂತ�ಣ�ೊಂ��ೆ �ೆ�ೆಗಳನು� ಪ�ನರು��ೕವನ�ೊ�ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಕ�ಮಗಳ ಕು�ತು ಮತು�
ಇ�ೊ�ಂದು �ೆ�ೆಗಳ �ಾಸ�ೕಕರಣವನು� ತ�ೆಯುವ ಕು�ತು ವರ��ಾ��ೆ. �ದಲ ವರ�ಯನು� �ೈ�ೋ�� ತನ�
11.04.2012 ಅಂ�ಮ ಆ�ೇಶದ�� WP 817/2008 ರ�� ಸಂ�ೕ��ತು. ��ೇಂ��ೕಕೃತ, ಸಮಗ� ಮತು� ಪ�ಸರ
ಬು��ವಂತ �ೆ�ೆ ಆಡ�ತವನು� ಉ� �ೇ�ಸುವ�ದು �ೕಪ�� ಮತು� �ಾ�ೕ� ಸ��ಯ ವರ�ಯ ಮೂಲ ಆ�ಾರ�ಾ��ೆ
ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� �ವ��ದರು. ಇದಲ��ೆ, �ಾ�ಯಮೂ�� �ಾ�ೕ� ಸ��ಯ ವರ�ಯು ಎಲ��ಗೂ �ೆ�ೆಗ��ೆ
ಪ��ೇಶವನು� ಭದ�ಪ�ಸುವ�ದರ �ೕ�ೆ �ೇಂ��ೕಕ���ೆ, ��ೇಷ�ಾ� ಅಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ
�ೕವ�ೋ�ಾಯವನು� ಅವಲಂ��ರುವ ಸಮು�ಾಯಗಳ�.

��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ನಂತರ �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ� �ೆ �ಾ�ೕ� ಸ��ಯ ವರ�ಯ ಅ�ಯ�� �ೆಲವ� ���ಷ� ��ಾರಸುಗಳನು�
ಚ���ದರು, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಎ�ಾ� �ೆ�ೆಗಳನು� �ಾನೂನು ��ಗಳ�� ಸ�ೕ�ೆ ನ�ೆ ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾಖ�ಸುವ�ದು,
�ೈ� �ೆ��ಂ� ಅನು� ಅಳವ�ಸುವ�ದು (�ೈ�ಕ �ಾ��ಾ� ರ�ಸಲು ಸ��ೕಯ ಸಸ�ಗ��ೆಂ��ೆ) ಮತು� ವ�ವಹ�ಸುವ�ದು
�ೆ�ೆಯ ಸುತ��ನ 30 �ೕ ಅ�ವೃ�� ರ�ತ ವಲಯದ ಅ�ಕ�ಮಣ. �ಾ�ೇ �ೆ�ೆ, �ಾಜ�ಾಲು�ೆ ಒತು�ವ�
�ಾ��ೊಂ�ದ�ರೂ �ಾನೂನು �ೕತ� ಕ�ಮ ಜರು�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದ ಅವರು, ಒತು�ವ� �ಾ��ೊಂ�ರುವ ಬಡವ��ೆ
�ದಲು ಪ�ನವ�ಸ� ಕ����ೊಡ�ಾಗುವ�ದು. �ಾಜ�ಾಲು�ೆಗಳ�� �ೊಳ�ೆ �ೕರು �ೇರುವ�ದನು� ತ��ಸುವ ಮಹತ�ದ
ಮಹತ�ದ ಬ� �ೆಯೂ ಅವರು ಗಮನ �ೆ�ೆದರು, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೊಳ�ೆ �ೕರು �ೆ�ೆಗ��ೆ �ೇರುತ��ೆ ಮತು� ಅಂತಜ�ಲ
ಜಲಮೂಲಗಳನು� ಕಲು�ತ�ೊ�ಸುತ��ೆ.

�ೆ�ೆಗಳ ಆಡ�ತದ ಕು�ತು, ��ೕ. ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು ಇಂಟ�ೆ��ೆ�ೇಶನ� ಇ���ಯ ತತ�ಗಳ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯ ಬ� �ೆ ಗಮನ
�ೆ�ೆದರು. ಅವರು ಸಂ��ಾನದ �ಬಂಧ�ೆಗ�ಾದ 243ZD ಮತು� 243ZE ಗಳನು� 73 �ೇ ಮತು� 74 �ೇ �ದು�ಪ�ಗಳ
ಮೂಲಕ ತಂದರು, ಇದು �ೈಸ��ಕ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� ಪ�ಸರ �ೇ�ದಂ�ೆ �ೇ�ಾದ�ಂತ �ಾವ��ೇ �ೕಜ�ೆ
ಅ�ವೃ���ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�ರಲು ��ೇಂ��ೕಕೃತ �ೕಜ�ೆ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಅವರ ಪತ� ಮತು� ಆತ�ದ�� ಈ �ಾಂ��ಾ�ಕ
�ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದು �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ಾ�ಾನ� ಆ�� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಮರು�ಾ��ಸಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾಜ� ��ಯ ಸ�ಾನ ಹಂ��ೆಯನು� �ಾ��ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಜ�
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ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗವ� ಪ��ಾಸ�ಾ�ತ�ಕ ಹಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ�ಾ�ನ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಈ ಪ�ಬಲ ಅ��ಾರವನು�
�ತ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು.

��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಅ�ವೃ�� �ೊಂ�ದ �ೆ�ೆಗಳ �ಾ�ಯ�ಾಸ�ವ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಟ��� ��ಾ�ಂತದ �ೕ�ೆ
���ಸಲ����ೆ ಎಂದು ಎ�� �ೋ��ದರು, ಇದು �ಾವ�ಜ�ಕ �ೊತು� �ಾವ�ಜ�ಕ ನಂ��ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ ಮತು�
�ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ �ಾತ� ಬಳಸ�ೇಕು ಎಂದು �ೇಳ�ತ��ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕ ಭೂಕಂ�ಾಯ �ಾ��ೆಯ �ಬಂಧ�ೆಗಳ�,
ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಎ� 67, �ಾಮ� ಗಳ ಸ�ಾ�� �ಾ�ೕಕತ�ವನು� ಪ���ಾ�ಸುತ��ೆ, ಆ��ಕ� 39, 73 �ೇ �ದು�ಪ�
ಮತು� 74 �ೇ �ದು�ಪ�ಯ ಅ�ಯ�� ತತ�ಗ��ೆ �ರುದ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾಜ�ವ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಒ�ೆತನದ
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ �ಾಲಕ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಎ�ಾ� ಮೂರು ಹಂತದ ಆಡ�ತ - ಸ��ೕಯ, �� �ೆ ಮತು� �ಾಜ� -

�ಾ�ಾನ�ವನು� ಸಂರ�ಸಲು ಸಹಕ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬು�ಾ��ೆ.

�ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ

15.06.2021 ರಂದು 11.04.2012 ರ ಆ�ೇಶವನು� �ಾ��ಾಲಯವ� ಮತ�ಷು� �ಾಪ����ೆ ಎಂದು ESG (�ಾಮಥ��
ಅ�ವೃ�� - �ಾಮ��) ನ ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೕಜಕ�ಾದ ��ೕ ಈಶ�ರಪ� �ವ��ದರು. �� �ೆಯ ಮು��ಪ� �ೌ��� /

�ಾ���ೇಷ� ಮತು� ಅ�ೆ�� (�ಾಜ�) �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ� ಸಂ��ಾನವನು� ��ೇ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೆಯ
ಆಡ�ತವನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ��ೇಂ��ೕಕ���ೆ. ಈ ಸ��ಗಳ ರಚ�ೆ, �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳನು�
ಅವರು �ವರ�ಾ� �ವ��ದರು. ಈ ಎ�ಾ� ಸ��ಗಳ� ಒಂ�ೆ�ೆ WP 817/2008 ಮತು� WP 38401/2014 ರ��
�ೈ�ೋ� �ನ ��ೇ�ಶನಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಜ �ಾಲು�ೆಗಳನು�
ಪ�ನರು��ೕವನ�ೊ�ಸಲು ಎ�ಾ� ಹಂತಗಳ�� ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ� ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ ಸ�ಾಯ
�ಾಡ�ೇ�ೆಂದು ಅವರು ಸೂ��ದರು. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� ರ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ �ಾ��ೆ, 2014 (2018 ರ��
�ದು�ಪ� �ಾ�ದಂ�ೆ) ಅ�ಯ�� ಸಲ�ೆ ಮತು� �ಯಂತ�ಕ �ೆಂಬಲವನು� �ೋರುವ �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ� �ೆ �ಾ�ೕ�
ಸ��ಯ ವರ�ಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಎಂದು ���ದರು .

�ೆ�ೆಗಳ ರ��ೆ ಪ�ಗ�ಯ���ೆ(Lake Protection in Action)

��ೕಮ� ಸ�ಾ ಹು� ಇಎ� �ಯ ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೕಜ� (ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆ) ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯವ�
(��ಜ� ಆ��� ಗೂ�� v ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�, ಡಬು��� ಸಂ�ೆ� 38401/2014) �ೆ�ೆ ಸಂರ��ೆ ಕು�ತು ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ��ಾರ�ೆ
ನ�ೆಸು��ರುವ �ಐಎ� ನ �ಾ���ಯನು� �ವ��ದರು. ಈ �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ�� ಅ��ಯ ��ಾರ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ��
�ಾ��ಾಲಯವ� �ಾ��ೊ��ದ ಪ�ಮುಖ ��ೇ�ಶನಗಳನು� ಅವರು ಎ�� �ೋ��ದರು, ಕ�ಾ�ಟಕದ ಎ�ಾ� �ೆ�ೆಗಳ�
ಮತು� �ಾಜ�ಾಲು�ೆಗಳ ಸ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾನೂನು ��ಗಳನು� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಅ�ವೃ�� ವಲಯಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು�
ಕಣ��ೆ�ಾದ �ೆ�ೆಗಳ ಸ�ಳವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ. �ೆ�ೆ ಬಫ� �ೕ� ಗಳ�� ���ಸ�ಾದ �ಾಸ�
ಆ��ಯನು� �ೇ�ೆ ��ಾ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬ �ಷಯವನು� ಪ�ಗ�ಸಲು �ಾ��ಾಲಯ �ಧ����ೆ. ಈ ಪ����ಗಳ
ಪ��ಾಮ�ಾ� WP ಸಂ�ೆ� 817/2008 ರ��ನ �ಾ�ಾ�ಡು ಆ�ೇಶವ� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶಗ��ೆ ತನ� �ಾ���ಯನು�
�ಸ����ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೈ�ೈ� �ಾ�ದರು.

ಸ�ಾ ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈ�ೋ� �ನ�� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ೆ�ೆ �ಾ��ಾರಕ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಎ�� �ೋ�ಸಲು ESG ಯ
ಪ�ಯತ�ಗಳನು� ಉ� �ೇ��ದರು, �ೇಗೂರು �ೆ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ, ಇದ�ಾ�� �ಾ��ಾಲಯವ�
�ಾಂ��ೕ� ��ಾ�ಣದಂತಹ �ೆ�ೆಯ ಪ��ೇಶವನು� ಕ�� �ಾಡುವ ಚಟುವ��ೆಗ�ಂದ ದೂರ�ರಲು ��ಎಂ��ೆ
ಸೂ��ತು. ��ೕಪಗಳ�. �ೆ�ೆಗಳ ಅ�ಕ�ಮಣ, ಕಸ ಸು�ಯುವ�ದು, �ಾಜ�ಾಲು�ೆಗಳ ಅ�ೈ�ಾ�ಕ ಅ�ವೃ�� �ೇ�ೆ
ನ�ೆಯು���ೆ ಎಂಬುದನು� �ೋ�ಸಲು ಅವರು ಸುಬ�ಹ�ಣ�ಪ�ರ �ೆ�ೆಯ ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡರು.
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ಅ�ೇ �ೆ�ೆಯನು� ಬಳ��ೊಂಡು, ಎ�ಾ� ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ ಅಗತ��ೆಗಳ� ಮತು� ��ಾಸ��ಗಳನು� ಸ��ೊಂ�ಸಲು
�ೆ�ೆ ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಮರುರೂ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಚ���ದರು, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೌ���ಾಂಶ ಮತು� ಆ��ಕ
ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದು, ಪ�ಸರ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು, �ೌಂದಯ�ವನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು ಮತು�
ಅವ�ಗಳ �ಾನೂನು ��ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು.

ನಂತರ ��ಾರಸುಗಳ �ಾ��ೕ�ಕ ಫ��ಾಂಶಗಳನು� ��ೕಮ� ಜನ� ಸು�ೇ� ಅವರು �ವರ�ಾ� �ವ��ದರು. �ೆ�ೆ
ಸಂರ��ೆಯ ಬ� �ೆ �ೌರ�ಾ��ತ �ೈ�ೋ� �ನ�� WP 38401/2014 ರ�� ನ�ೆಯು��ರುವ ಪ�ಕರಣದ�� �ಾ��ೊ�ಸ�ಾದ
ಆ�ೇಶಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಕಟು��ಾಡುಗಳನು� ಅವರು �ವ��ದರು ಮತು� �ೕವ�ೈ�ಧ��ೆ ಮತು� ಸ��ೕಯ
�ೕವ�ೋ�ಾಯವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಸ�ಳ�ಾ� ಅ�ವೃ���ಲ�ದ ವಲಯವನು� ಮರುರೂ�ಸುವ ಬ� �ೆ ಸಲ�ೆಗಳನು�
�ೕ�ದರು.
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ಪ��ೆ� ಮತು� ಉತ�ರದ  �ೆಷ�

ಪ�� �ೆ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ��, ��ೕಮ� �ಾ� ಸ�ಕರನು� ಪ��ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ�ವ�ದರ ಮು�ಾಂತರ ಮತು� ಅವರ
ಅನುಭವಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಆ�ಾ���ದರು, ಇದು �ೆಲವ� ಆಕಷ�ಕ ಚ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾ�ತು.

�ಾದ��ಯ ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರದ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಯವರು ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯ ಮಟ�ದ�� �ೆ�ೆ
ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳನು� �ಾ��ಸಬಹು�ೇ ಎಂದು ��ಾ��ದರು ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಅಲ� ಸಂಪನೂ�ಲದ��
ಇಂತಹ ಕ�ಮಗಳನು� �ೇ�ೆ �ಾ��ೆ ತರಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಆಶ�ಯ� ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಸ�ಾ��ಾ� ಪ������,
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�ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶಗ��ೆ ಪಂ�ಾಯ� ಮಟ�ದ�� ಮತು� ನಗರ ಪ��ೇಶಗ��ೆ �ಾ�� ಮಟ�ದ�� �ೆ�ೆ ಸ��ಗಳನು�
ರ�ಸುವ ಅಗತ�ವನು� ಎ�� �ೋ��ದರು ಮತು� ಅದು ಎಲ�ರನೂ� ಒಳ�ೊಳ��ವ ಮತು� �ಾಗವ�ಸುವಂ�ರ�ೇಕು ಎಂದು
ಒ�� �ೇ�ದರು. ಸಂ��ಾನದ ಪ�� �ೇದ 243ZD/E ಪ��ಾರ ��ಾ�/��ೊ�ೕ�ಾ�ಟ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಗಳ
ಸಮನ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಈ ಸ��ಗಳ� ಐದು ವಷ�ಗಳ ಅವ��ೆ ಕ�ಮ�ಾ�� �ೕಜ�ೆಯನು� ರೂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು
ಸಲ�ೆ �ೕ�ದರು. ಸಂಪನೂ�ಲ �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� �ೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸುವ ಅ��ಾರವನು� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� ಮತು�
�ಾ� �ಗಳ� �ೊಂ�ದು�, ಇವ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಪ�ಮುಖ ಧ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರಬಹುದು ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ�
ಒ�� �ೇ�ದರು. �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗಗ�ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವಂ�ೆ ಅವರು ಸಲ�ೆ �ೕ�ದರು.
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�ೕದ� �� ಕ�ೇ�ಯ ಸ�ಾಯಕ ಆಯುಕ�ರು, �ೆ�ೆಯ ಸುತ� 30 �ೕಟ� �ಾವ��ೇ ಅ�ವೃ�� ವಲಯದ
�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ವ�ಸಲು ತಂಡವನು� �ೇ�ದರು. ಅ�ೇಕ �ಾ� ಅ�ವೃ�� ಮುಕ� ವಲಯವ� �ಾಸ�
ಪ��ೇಶ�ೊಂ��ೆ ಅ�ಕ���ರುವ�ದನು� ಅವರು ಗಮನ�ೆ�ೆದರು ಮತು� �ಾ��ಾರರು ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾಸ� ಆ��
ಹಕು�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಸಂದಭ�ಗಳನು� ಸ��ಗಳ� �ೇ�ೆ ಎದು�ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ೇ�ದರು. ಆ ಪ��ೇಶಗಳನು�
�ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ಬ� �ೆ ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ��ೕನ�ಾ�� ಹಣವನು� ಪ�ೆಯುವ ಬ� �ೆ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�� ಏ�ಾದರೂ
ಇ�ೆ�ೕ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು. ಈ ಪ��ೆ�ಯು ಪ�ಸು�ತ �ೌರ�ಾ��ತ �ೈ�ೋ� �ನ�� �ಣ�ಯ�ಾ�� �ಾ� ಉ���ೆ
ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ಪ������ದರು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ��ಾಲಯದ ಮುಂ�ೆ ಇಎ� � ಸ���ದ ಸ���ೆಗಳ��, �ಾವ��ೇ
ಅ�ವೃ�� ವಲಯವನು� �ಾಸ� ಒ�ೆತನದ�� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಅವರು �ಾ���ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ
�ಾ�ಯಮೂ�� �ಾ�ೕ� ಸ��ಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಸ� ಭೂ�ಾ�ೕಕರು ಅವ�ಗಳನು� ���ಸಲು
ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ� ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು. ಇದಲ��ೆ, �ೆ�ೆಗಳನು� ರ�ಸಲು, ರ��ೆಯ �ೆಚ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು�
�ೕವ�ೈ�ಧ��ೆಯ �ೌಲ�ವನು� �ೆ��ಸಲು ಸ��ೕಯ ಸ��ೕಯ ಮತು� ಉಪಯುಕ� ಮರಗಳ� ಮತು� ��ೆಗ��ೆಂ��ೆ '�ೈ�
�ೆ��ಂ�' ಅನು� ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು ���ದರು.

ಮುಂ�ನ ಪ��ೆ�ಯ��, ಸ�ಾಯಕ. ಕ�ಷನ� �ಾಸ� ಜ�ೕನು �ಾ�ೕಕರು ಈ�ಾಗ�ೇ �ೆ�ೆಯನು� ಒತು�ವ�
�ಾ��ೊಂ�ದು�, ಪ�ವತ��ೆ�ೆ ಅನುಮ� ಪ�ೆದು �ಾವ��ೇ ಅ�ವೃ�� ಪ��ೇಶ ಇಲ��ರುವ ಬ� �ೆ ��ಾ��ದರು. ಇದು
�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ಂ�ನಂ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಪ�ವತ��ೆ �ಾನೂನುಗಳ� ಈ ಅಂಶ�ೆ� ���ಷ��ಾ�
ಸಂಬಂ��ದ �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ಲ� ಎಂದು ಅವರು ಸೂ��ದರು. ಸ�ಾ��ಾ� ಪ������, �ಾ��ಾಲಯದ
ಮುಂ�ರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾದ ಅ�ೇಕ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಕಂ�ಾಯ ನ�ೆಗಳ ಅಸಮಪ�ಕ�ೆ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆಗಳ
ಗ�ಗಳನು� �ಧ��ಸಲು ಹ�ೆಯ ಕಂ�ಾಯ ನ�ೆಗಳನು� �ೋಡಬಹುದು ಎಂದು �ಾ��ಾಲಯ ಅ��ಾ�ಯಪ���ೆ. �ಂ�ನ
ಭೂ ಬಳ�ೆಯ �ಾದ�ಗಳನು� �ಧ��ಸಲು ಉಪಗ�ಹ �ತ�ಣವ� ಸಹ ಉಪಯುಕ��ಾ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, 30 �ೕಟ� ಗಳ
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�ಾವ��ೇ ಅ�ವೃ�� ವಲಯವ� �ಾ��ಾಂಗ�ಾ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ಲ� (ಡಬು��� 817/2008 ರ�� ��ಾಂಕ 11 ಏ��� 2012

ರ ಆ�ೇಶ) ಮತು� �ಾಸನಬದ� (ಕ�ಾ�ಟಕ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ �ಾ��ೆ, 2014 ರ �ೆ�� 12).

ಇದಲ��ೆ, �ೊಡ� �ೆ�ೆಗ��ೆ �ೆ��ನ ಅ�ವೃ�� ವಲಯಗಳ ಅಗತ��ಲ�, ಮತು� �ಾ�ಯಮೂ�� �ಾ�ೕ� ಸ�� ��ಾರಸು,
ಬದ��ಾ��ೆ, 40 �ೆ�ೆ�ೕ� �ಂತ �ೆ��ನ �ಾತ�ದ �ೆ�ೆಗ��ೆ, ಪ�� �ೆಚು�ವ� 5 �ೆ�ೆ�ೕ� ಪ��ೇಶ�ೆ�, 2 �ೕಟ� �ಾವ��ೇ
ಅ�ವೃ�� ವಲಯವ� ಮತ�ಷು� �ೆ�ಾ�ಗುವ��ಲ� ಎಂದು ��ಾರಸು �ಾ��ೆ

��ಾ���ಾ�, �ೕದ� ಅವರು 30 �ೕಟ� �ಾವ��ೇ ಅ�ವೃ�� ವಲಯದ��ನ ಅ�ಕ�ಮಣಗಳನು� ಅ�ಕ�ಮಣ ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ೇ ಎಂದು ��ಾ��ದರು, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅದು �ಾಕಷು� �ಾನೂನು ಸ�ಾಲುಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಂತ
��ಾ�ಸ��ೆ��ೆ �ಾವ��ೇ ಸಮ�ೆ� ಇಲ��ದ�ರೂ, �ೆಂಗಳ��ನ ಸುಬ�ಹ�ಣ�ಪ�ರ �ೆ�ೆಯ ಉ�ಾಹರ�ೆಯ�� �ಾ� �ೇ�ರುತ��ೆ
ಎಂದು �ಂ��ದರು. ಈ �ಾ�ಜ�ಗಳನು� ��ಾ� ರ��ಾ ಸ��ಗಳ� ಸ��ೕಯ�ಾ� ಬ�ೆಹ���ೊಂಡ�ೆ ಸೂಕ� ಎಂದು
ಸ�ಾ��ಾ� �ೇ�ದರು. �ಾ��ಾಂಗ �ನ��ೆ ಅ��ಾಯ��ಾ� �ೕಘ� �ಳಂಬ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ �ಾ��ಾಲಯ�ೆ�
�ಷಯಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದನು� ತ��ಸಲು ಸ��ೕಯ ಮಟ�ದ ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು.
ಜನರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ �ಧ��ಸುವ ಅ��ಾರ ��ಾ� ಸ��ಗ��ೆ ಇ�ೆ ಎಂದು ಪ�ನರುಚ���ದ ಅವರು, �ಾನೂನು
�ೇ�ಾ �ಾ���ಾರಗಳ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ� ಸಹ ಸದಸ��ಾ�ರುವ ಅ�ೆ�� ಸ��ಗ��ೆ ಜನರು ಮನ�
ಸ��ಸಬಹುದು. ಸುಬ�ಹ�ಣ�ಪ�ರ�ೆ�ೆ ಒತು�ವ� �ಾ��ೊಂ�ರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗ��ೆ �ದಲು ಕ�ಾ�ಟಕ �ೊ�ೆ�ೇ�
ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ��ಂದ ಒತು�ವ��ಾ�ರುವ �ೋ�ಾಳ ಜ�ೕ�ನ�� ಪ�ನವ�ಸ� ಕ��ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ೈ�ೋ� �
ಡಬು��� 46523/2012ರ�� ��ೇ�ಶನ �ೕ�ದ�ರೂ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ಅ�ಕ�ಮಣ�ಾರ��ೆ ಈ ಪ��ಾರ �ೕ�ಲ� ಎಂದು
���ದರು.

��ೕ �ೇ�ೇಂದ� ಪಂ�� ಅವರು ಪ�ಸು��ಗಳನು� �ಾ��ಸು�ಾ�, ಕಂ�ಾಯ �ಾ��ೆಯು �ಾ�ಂ� ಗಳ� ಮತು� ಬಂ� ಗಳ�
ಸ�ಾ�� ಭೂ� ಎಂದು ಸ�ಷ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಎ�� �ೋ��ದರು. �ೆ�ೆಗಳನು� ಒತು�ವ� �ಾ��ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಮಸ��ಂದ
ನಕ� ಅನುಮ� ಮತು� ಪರ�ಾನ�ಗಳ ಬ� �ೆಯೂ ಅವರು ಪ����ದರು. ಅವರು ಎ��ರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಅತ�ಂತ
ಪ�ಸು�ತ�ಾ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ ನ�ೆಯು��ರುವ �ೆ�ೆಗಳ ಪ�ಕರಣದ�� ಅವ�ಗಳನು� ಪ��ಾ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು� �ೇ�ೆ ಎಂದು ��ೕಮ�
�ಾ� ಉತ���ದರು. KTCDA �ಾ��ೆಯ ಉ� �ೇಶ�ಂದ �ೇ�ೆ�ೆ�ೆ ದ�ಾ��ೇಜನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಯು
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ಕಳವಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� �ೇ��ದರು. ಎ�ಾ� �ೈಸ��ಕ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ರ�ಸಲು ಪಂ�ಾಯ�
ಮಟ�ದ�� ರ�ಸ�ಾದ �ೌಲಭ�ಗಳ ಸ��ಯನು� ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು �ವ��ದರು. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�
�ಾ��ೆ ಮತು� ನಗರ�ಾ��ೆ �ಾ��ೆಯ ಹಲವ� �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೊ�ಸಲು ಮತು� ��ಾ� ಮತು�
ಪ�ರಸ�ೆಯ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ ಸಹ�ೕಗದ�� ಸ��ೕ�ಾಡ�ತಗಳನು� ತರಲು �ೈ�ೋ�� ಆ�ೇಶವ� ಒಂದು
ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು ಒ�ಾ���ದರು.

�ೆ�ೆ ಪ�ನರು��ೕವನ�ೆ� ಸಂಸ���ದ �ೕರನು� ಬಳ��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� �ಾವ �ಾನದಂಡಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು
ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ೕದ� ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಯ ಸ�ಾಯಕ ಆಯುಕ��ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು ಪ��ೆ��ಾ��ೆ. ಈ ಪ��ೆ�ಯು
�ಾ��ಾಲಯ, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� ಸಂರ��ಾ ಅ�ವೃ�� �ಾ�� ಮತು� �ಾಜ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯ ಮುಂ�ೆ
ಬಂ��ೆ ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� �ೇ�ದರು. �ವರ�ಾದ ಸ�ಾಯ�ಾ�� ��ಾ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ� ಅ��ಾ�ಯನು�
ಸಂಪ��ಸಲು ಅವರು ��ಾರಸು �ಾ�ದರು, ಆದ�ೆ ಜಲ �ಾ��ೆ, 1974 ರ ಅ�ಯ�� ಶು��ೕಕ��ದ �ೕರನು� �ೈ�
��ೕ� ನ�� ಪ�ೆಯಬಹುದು ಎಂದು �ೇ�ದರು. �ೆ�ೆಗಳ��ನ ಕಲು�ತ �ೕರು ಅಂತಜ�ಲವನು� ಕಲು�ತ�ೊ�ಸುತ��ೆ, ಇದು
�ಾ��ಾರಕ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು. ಮರುಬಳ�ೆಯ ಅಗತ���ೆ ಆದ�ೆ �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೋಗ�ವನು� ರ�ಸಲು
ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಎಚ���ೆ�ಂದ �ಾಡ�ೇ�ಾ��ೆ.

ಬ�ಾ�� ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರದ ��ೕ �ಜ� ಅರ� ಅವರು �ೆಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಮತು�
�ೆಂ�ೇ� ಪ��ೇಶದ �ೊಳ�ೆ�ಂದ �ೆ�ೆಗ��ೆ ಸು�ಯು��ರುವ �ಾ�ನ�ದ ಬ� �ೆ ಗಮನ �ೆ�ೆದರು. �ಾಮ�ಾಜ�ೇ�ೆ,
�ೆಂ�ಾಬೂ� �ೆ�ೆ ಸುತ�ಮುತ��ನ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಅನುಮ� ಇಲ��ೆ ಅಕ�ಮ�ಾ� �ೋ� �ೆ� �ೊ�ೆದು, ಬಯಲು�ೕ�
�ೊಳ�ೆ �ೕರು ಸು�ಯು��ರುವ�ದನು� �ವ��ದರು. ��� ಪ�ಕರಣವ� ಉತ�ಮ ಕ�ಮ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಅವರು
��ಾ��ದರು.

ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು ಒಳಚರಂ� ವ�ವ� �ೆಗಳ �ವ�ಹ�ೆಯ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಪ�ನರುಚ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಪ������ದರು,
���ಷ��ಾ� �ೊಳ�ೆ �ೕರು ಇತರ �ೕ��ೊಂ��ೆ �ಶ�ಣ�ಾಗದಂ�ೆ ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಮತು� 1974 ರ ಜಲ
�ಾ��ೆಯು ಸಂಸ��ಸದ �ೊಳ�ೆ�ೕರನು� ಜಲಮೂಲಗ��ೆ �ಡುವ�ದನು� ಕಟು���ಾ�ದ ��ೇಧಗಳನು� �ೊಂ��ೆ.
�ಾ��ಾ�ಾ�ಟ� ಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ BWSSB ಯಂತಹ ಸಂ� �ೆಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ �ೊರ�ೆಯು ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ
ಸಮ�ೆ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು. �ಾಜ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯ ಮುಂ�ೆ
�ಡಬೂ��ಎ� ಎ� � �ರುದ� ��ಎಂ�ಯ ಆಯುಕ��ಾದ ��ೕ �ೌರ� ಗು�ಾ� ಅವರು ಇ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಖ��ದ ಪ�ಕರಣದ
ಉ�ಾಹರ�ೆಯನು� ಅವರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹು�ಾದ �ಾನೂನು ಕ�ಮಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಾ��ೆ.

��ೕ �ೆಂಕಣ� � �ೊಸಮ�, ��ಯ ��� �ಾ��ಾ�ೕಶರು, ಎ�ಾ� ಪ�ಸರ �ಾನೂನುಗಳ� ಅವ�ಗಳ �ಾ��ಾ� ���ನ�
�ಾನೂನನು� ಅವಲಂ���ೆ ಎಂದು ಸೂ��ದರು. ��ೕ. ಸ�ಾ��ಾ� ಒ���ೊಂಡರು, ಪ�ಸರ ಉಲ�ಂಘ�ೆಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾ�
21 �ೇ ��ಯ ಅ�ಯ�� �ೕ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಉಲ�ಂ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು �ವ��ದರು, ಅದ�ಾ���ೕ ಇದು ಕಟು���ಾ�ದ
���ನ� �ಬ�ಂಧಗಳನು� ಆಕ��ಸುತ��ೆ.
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��ೕ ಮಂಜು�ಾ�, �ಎ�ಎ�ಎ, �ಾರ�ಾಡ, ಈ �ಾನೂನುಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ��ಾ� ಪ�ಷತು� ಮತು� ಎ� �ಒಗ�ಂದ
�ಾ�ಾ��ಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ��ೕಯ ಯುವಕರನು� ಸಜು��ೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ� ಅನುಭವಗಳನು� ಹಂ��ೊಂಡರು.
ಪ�ಸರ ಸಂರ��ೆ�ೆ ಸ��ೕಯ ��ಾನ�ೇ ನಮ�ನು� ಉ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ಪ�������ಾ��ೆ ಮತು� ಸ��ೕಯ
��ಾನ�ೆ� �ಾನೂನು ಮತು� �ೕಪ��ಗಳ �ೆಂಬಲ��ೆ ಮತು� ಅಗತ��ರುವ ಎಲ�ವ� ಕ�ಮ�ಾ��ೆ ಎಂದರು .

��ೕ ಮ�ಾಂ�ೇಶ ಮುಳಗುಂದ, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ, 30 �ೕ ���ೕಣ�ದ ಅ�ವೃ�� ವಲಯದ�� ಈ�ಾಗ�ೇ ����ರುವ
ಕಟ�ಡಗಳ �ರುದ� ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ��ವ ಬ� �ೆ �ೇ�ದರು. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� ಸಂರ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರದ
�ಾ��ೆಯ �ೆ�� 12 ರ ಪ��ಾರ 30 �ೕ �ಾವ��ೇ ಅ�ವೃ�� ವಲಯವನು� �ಾಂ��ಕ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು�
ಉಲ�ಂಘ�ೆಗಳನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈ�ೋ�� ಅಂ�ೕಕ��ದ ��ೇ�ಶನಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ವ�ವಹ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ��ೕ
ಸ�ಾ��ಾ� ಉತ���ದರು. ಬಡತನ �ೇ�ೆ�ಂತ �ೆಳ�ರುವ ಅ�ಕ�ಮಣ�ಾರ��ೆ ಪ�ನವ�ಸ� ಕ��ಸ�ೇಕು, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೊ�ೆ�ೇ� ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯಂತಹ ಸಂ� �ೆಗಳ ಮೂಲಕ, ��ೕಮಂತ ಮತು� ಪ��ಾ� ಅ�ಕ�ಮಣ�ಾರರನು�
��ೕ� ಮತು� ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ �ದ�ಯ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ಾಕ�ೇಕು ಎಂದರು .

ಮಂಡ�ದ �ಎ� ಎ� ಎ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� ಅವರು ಪ�ಸರ �ಾನೂ�ನ�� ಪ�ಣ� �ೊಂ�ದು�, ಕ�ೆದ �ಾಲು�
ವಷ�ಗ�ಂದ ಮಂಡ��ಂದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ನ�ೆಸು��ದ�ರೂ ಇದುವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆಗಳ ಸಂರ��ೆ�ೆ �ೋ�� ಬಂ�ಲ� ಎಂದು
�ೇ�ದರು. �ೆ�ೆಗಳ ಸ��ಯು ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ಾಯ��ವ��ಸುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ�ಲು �ೕ���ಾರ�ಾ ಸ��ಯ
ಅಗತ�ವನು� ಅವರು ಒ�� �ೇ�ದರು. ಸ�ಾ��ಾ� ಪ������, ಅ�ೆ�� ಸ��ಯು ��ಾ� ಮಟ�ದ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ
ಸ��ಗ��ೆ �ೕ���ಾರ�ಾ ಸ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಪ�ಸು�ತ �ೈ�ೋ� �ನ ಆ�ೇಶಗಳ� ಸ��ಾ� �ಾ��ಾಗು��ಲ�.
��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ��ಗಳ� �ಂಗ��ೊ�� ಸ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು ಮತು� ಅ�ೆ�� ಸ��ಯು ಪ�� ಮೂರು �ಂಗ��ೊ��
ಎ�ಾ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ��ಗಳ �ಾಯ��ೈಖ�ಯನು� ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒ�� �ೇ�ದರು. �ೆ�ೆಗಳನು�
ಅ�ಕ��ಸುವ �ೊ�ೆ�ೇ�ಗಳ ಪ�ನವ�ಸ�, ��ೕಮಂತ ಅ�ಕ�ಮಣ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ದೃಢ�ಾ� ವ�ವಹ�ಸುವ�ದು ಮತು�
ಜಲಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಬಳ��ೊಳ��ವ �ೊರ�ೆ�ೆಯ�ಾಗದ �ಾಗ�ಗಳನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ
�ೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�� �ೆನ�ನ��ಟು��ೊಳ��ೇ�ಾದ �ೆಲವ� ತತ�ಗಳನು� ಅವರು ಒ�� �ೇ�ದರು.

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರದ ಎಂ.ಎ�.ಪಂಕ�ಾ �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �� �ೆಯ�� �ೆಲವ� �ೈತರು �ೆ�ೆಗಳ
�ಾಗ�ಾ�ದ� ಭೂ�ಯನು� �ೊಂ�ದು�, ಭೂ�ಯನು� �ಾಗುವ� �ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಭೂ �ಾಖ�ೆಗಳ� �ೇಳ�ತ��ೆ.
ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೋ �ೆವಲ� �ಂ� �ೋ� ಅನು� ಎಷು� ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾ��ೊ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು
ಆಶ�ಯ�ಪಟ�ರು. ��ೕ. ಸ�ಾ��ಾ� �ೇಳ�ವಂ�ೆ ಇ�ೇ ಸಮ�ೆ�ಯು �ಾಜ��ಾದ�ಂತ ಪ�ಸು�ತ�ಾ��ೆ; ಆ�ಾಗೂ�, �ೇವಲ
�ೆ�ೆಗಳ� �ಾತ�ವಲ��ೆ �ಾಜ�ಾಲು�ೆಗಳ ಸುತ�ಲೂ ಬಫ� ವಲಯದ ಅಗತ��ೆಯ ಬ� �ೆ �ಾನೂನು ಸ�ಷ��ಾ�ತು�. ಒಂದು
ಪ��ೇಶದ ಐ��ಾ�ಕ�ೆ ಮತು� �ೕವ�ೈ�ಧ��ೆಯ �ೌಲ��ಂ�ಾ� ಆ ಪ��ೇಶದ ಸಂರ��ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸುವ
�ಬಂಧ�ೆಗಳನು� �ಾ��ೆ �ೊಂ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ��ದರು.

ಪ�ತೂ��ನ ಪ�ಸರ ಅ��ಾ�ಯು ಈ ಕ�ಮಗಳನು� �ನ�ತ�ದ ಮಟ�ದ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಬ� �ೆ ಮತು� ��ಾದ
ಪ��ಾರದ ಬ� �ೆ �ೇ�ದರು. ಸಂ��ಾನವ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಗ�ಂದ ಕರಡು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಒದ���ೆ
ಮತು� �ೕಜ�ೆಗ��ೆ ಹಣವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗ�ೆ� ಸ��ಸಬಹುದು ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ�
ಪ������ದರು. ಸ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ಎಚ���ೆ�ಂದ �ೕಜ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ��ಾದಗಳನು� ತ�ೆಗಟು�ವ ಒಂದು
�ಾಗ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು.

ಮಂಗಳ��ನ ಸಣ� �ೕ�ಾವ� ಅ��ಾ� ��ೕಮ� ಶ���ಾ ಎ� ಮತು� �ಾಮ�ಾಜನಗರ �� �ೆಯ �ಎ� ಎ� ಎ ಎಂಎ�
ಅವರು ಈ ಅ��ೇಶನವನು� ಆ�ೕ��ದ��ಾ�� ಇಎ� �ಯನು� �ಾ���ದರು, ಇದು ತುಂ�ಾ ಉಪಯುಕ� ಮತು� ಕಣು�
�ೆ�ೆಸುವಂ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಕ�ಮಗಳ ಸಮಪ�ಕ ಅನು�ಾ�ನವನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ೆ�ೕ�ೇ���ೆ
ಎಂದು �ೇ�ದರು.
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��ೕಮ�. �ಾ� ಅವರು ತಮ� ಸ�ಾ�ೋಪ �ಾಷಣದ��, �ಾಲು� �ನಗಳ �ಾ�ಾ��ಾರದ ಸರ�ಯು ಗಮ�ಾಹ�
ಅನುಭವವನು� �ೕ�ತು ಮತು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರದ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� ��ೕ ಶ�ದಹರ �ೆ��
ಮತು� ಉಪ �ಾಯ�ದ�� ��ೕಮ� �ಾ�ೇ� ಅವ��ೆ ಧನ��ಾದಗಳನು� ಪ�ನರುಚ���ದರು. �ಾಗವ��ದವರ ಬದ��ೆ�ಾ�
ಮತು� ಪ���ನ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ೆಯ ಮುಂಚೂ�ಯ��ದ��ಾ�� ಅವರು ತಮ� ಧನ��ಾದಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ��ದರು.

��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು �ಾ�ಾ��ಾರದ ಸರ�ಯನು� ಮು�ಾ�ಯ�ೊ��ದರು, �ಾಗವ�ಸುವವರು ವಸು�ೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ
ತತ�ವನು� ತಮ� �ಾ���� (praxis)ನ�� ಸಂ�ೕ�ಸಲು ಮತು� ��ೇಷ�ಾ� ಸು��ೕಂ �ೋ�� �ಾರ�ೕಯ
�ಾ�ಯ�ಾಸ�ದ�� ತಂ�ರುವ ಪ�ಸರ �ೇಂ��ೕಕರಣದ ತತ�ವನು� ಪ�ಗ�ಸಲು ಆ�ಾ���ದರು. ಅಂತಹ ಪ��ೆಯು, ಪ��
ಸಣ� ಅಥ�ಾ ಪ�ಮುಖ ಜಲಮೂಲ ಮತು� �ೌಗು ಪ��ೇಶವ� �ಾ��ಾರು ಜಲಚರ ಸಸ� ಮತು� �ಾ��ಗ��ೆ
ಆ�ಾಸ�ಾ�ನ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ ನಮ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ನಮ�ೆ �ೆನ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಚ��ಾಲದ
ಮಧ�ದ�� - ನ�ೆಂಬ� ನ�� ನಮ� �ೆ�ೆಗ��ೆ �ೇ� �ೕಡುವ ವಲ�ೆ ಜಲಪ�ಗ�ಂದ ��ೇಷ�ಾ� ಗಮನಹ�ಸುತ��ೆ.
�ೆಬ�ವ� ವ�ೆ�ೆ, ಪ�� ವಷ�, ಮತು� ದೂರದ ಮಂ�ೋ��ಾ, �ೈ�ೕ��ಾ ಮತು� ಯು�ೇ��ಾ�ಂದ. ಈ �ೕ��ಾ�
�ಾವ� ನಮ� ಮುಂ�ನ �ೕ��ೆ�ೆ �ಾತ�ವಲ��ೆ ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುವ �ೕವ�ೈ�ಧ�ಕೂ� �ೆ�ೆಗಳನು�
ರ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಅವರು ಆ��ದರು. ಅವರು ಮ�ಾ� ಸ�ಾ�ಗ�ಹದ 125 ವಷ�ಗಳ ಸ�ರ�ಾಥ�ವನು�
ಪ�ಗ�ಸಲು �ಾಗವ�ಸುವವರನು� ಆ�ಾ���ದರು ಮತು� ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾವ� ಎ�ಾ� ಜಲಮೂಲಗಳ� ಮತು�
�ಾ�ಾನ�ಗಳನು� ಎ�ಾ� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಪ��ೇ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡು� �ೇ�ೆ ಎಂದು ಭರವ�ೆ
ವ�ಕ�ಪ��ದರು, �ೕ�ಾ� �ಾ. ಅಂ�ೇಡ�� ಅವರನು� �ೌರ�ಸ�ಾ�ತು. ಇಂತಹ �ಾವ�ೆಯು ಕ�ಾ�ಟಕವನು�
ಜಲಸಮೃದ� ಮತು� �ೕವ�ೈ�ಧ� ಸಮೃದ� �ಾಜ�ವ�ಾ�� �ಾಡುವ�ದಲ��ೆ, ಇ�ೕ �ಶ��ೆ� �ಾದ��ಾಗಬಲ�ದು ಎಂದರು.

[ವರ� �ದ�ಪ��ದವರು :  �ಾ� ಶ�ಾ�, ESG]

ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�
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ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ�� ಗೂ�� (ESG)

1572, 36�ೇ �ಾ��, �ಂ� �ೋ�

ಬನಶಂಕ� II ಹಂತ

�ೆಂಗಳ�ರು 560 070

Tel: 91-80-26713560

29550266

Email: esg@esgindia.org

Website: https://esgindia.org/

Social Media
Facebook: Environment Support Group (ESG)
Twitter: esgindia1
Instagram: esg_india

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ
�ಾ���ಾರ  (KSLSA)
1 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಯ �ೇಗುಲ ಕಟ�ಡ,
ಎ�.�ದ�ಯ� ರ� �ೆ,
�ೆಂಗಳ�ರು 560 027

Tel: 080-22111714
080-22111729

Email: mskar-slsa@hck.gov.in

Website: https://kslsa.kar.nic.in/
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