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ಆ� �ೇಂ�� ಚ�� - �ೆಂಗಳ��ನ �ೕವಂತ ಪರಂಪ�ೆ -

ಸಂತ��ಾ� ಉ�ಸ�ಾ��ೆ

ಎಲ�ದರ ಬ�ೆ� �ನ��ೆಯ ಸು�� ಇರುವ ಸಮಯದ��, �ಾವ� ���ಂ��ೆ ಒ� �ೆಯ ಸು��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ: ಒಂದು ವಷ�ದ �ಂ�ೆ ತನ�
ಶತ�ಾ�ೋತ�ವದ �ಾ���ೋತ�ವವನು� (150 ವಷ�ಗಳ�) ಪ��ೈ�ದ �ೆಂಗಳ��ನ �ೕವಂತ ಪರಂಪ�ೆ�ಾದ ಆ� �ೇಂ�� ಚ��,
�ೆಂಗಳ�ರು ��ೊ�ೕ ��ಾ�ಣ�ಂದ ಸುರ�ತ�ಾ��ೆ. ಚ� �ನ ಪ�ತ� �ೋಪ�, ಚ� �ನ ಪಕ�ದ���ೆ, ಅ�� ನಮ� ��ೊ�ೕದ ಭೂಗತ
��ಾ�ಣವನು� ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�ತು. ಇದರಥ� ಚ� �ನ ಅತ�ಂತ ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಸುಂದರ�ಾದ ಪ�ತ� �ೋಪ� ಸೃ���ದ ಕ�ಷ� 100
ಪರಂಪ�ೆಯ ಮರಗಳನು� ಕ�ಯ�ಾಗುವ�ದು. ಈ ��ಾಶದ �ೊ�ೆ�ೆ ತ�ೆ�ಾರುಗಳ �ೆನಪ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾ��ಾಶದ �ೈವತ�ವ�
�ಾಶ�ಾಗು��ತು�. ಅಪ��ಾ, ಸ��ೕನ�ೆಯ ಮಕ�ಳ ��ೇಷ �ಾ�ೆ, ಅ�ೇ ಅದೃಷ�ವನು� ಎದು��ತು.

�ಷ� �ಾಟ� �ಾಲಕರ �ಾ�ೆ ಮತು� ಕಂ�ೋ�ೆ�ಂ� ಅ�ಾ�ಾಶ�ಮದ ಸಂ�ಾ�ಪಕ �ೆವ. ಎ�.�.�ೆ��ಗೂ� ಅವರು ಆ� �ೇಂ�� ಚ�� ಅನು�
���ಸಲು ಹಣ ಮತು� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಹುಡುಕಲು ಶ���ದ �ಾರಣ ಈ ��ಷ� �ಾಸು��ಲ�ದ �ೈ�ಯ ಈ ಸುಂದರ�ಾದ ಚ�� ಇಂ�ಗೂ
�ಂ��ೆ. ಚ�� ಅನು� ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸಲು �ದ��ರುವ ಸ�ಾ�ರದ �ಾಸು���� ��ೕ ��ೆ�ೕ�� ಅವರನು� ಕಂಡು ಅವರು ಅದೃಷ��ಾ��ಾ�ದ�ರು.
ಆದ�ೆ ಕ�� ಹಣ�ಂದ �ೕಜ�ೆ ವಷ�ಗಟ��ೆ ನ�ೆಗು��ೆ ���ತು�. ಚ� �ನ ಸ�ೆ�ಾ�ರುವವರ ಪ�ಯತ��ಂದ ಮತು� ವಡ�� ಸಮು�ಾಯದ
ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ ಶ�ಮ ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಜನರ �ೊಡು�ೆಗ�ಂದ, ಚ�� "ಅನುಗ�ಹದ ��ಾನಗಳನು� ಆನಂ�ಸಲು" ಮತು� "ಚ��ನ ಔ�ತ��ೆ�
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ" ಒಂದು ಸ�ಳ�ಾ� ಏ�ತು. , �ೆ��ಗೂ� �ೇ�ದಂ�ೆ. ಅವರು "ಕಟ�ಡದ �ೆ� ಅನು� 8000 ರೂ�ಾ�ಗ��ೆ ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ,
ಅಂದ�ೆ ರೂ. ಅಂ�ಾಜು �ೆಚ�ದ ಅ�ಯ�� 2000”. �ೊಡು�ೆ �ೕಡ�ದ��ಾ�� �ಾ��ೆಪಡುವಂ�ೆ �ಾ�, ನಂತರ ���� ಸ�ಾ�ರವ� ಚ�� ಅನು�
�ವ��ಸಲು �ೆಲವ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಒದ��ತು.

ಕ�ೆದ 150 ವಷ�ಗಳ��, ಚ�� �ಾ��ಾರು �ಾ��ಷನ� ಗ��ೆ �ೇ�ೆ ಸ����ೆ ಮತು� ಇ��ೕ�ನ ದಶಕಗಳ�� ನೂ�ಾರು ��ೇಷ ಮಕ�ಳ�
ಪ��ೕಜನ ಪ�ೆ��ಾ��ೆ. ಈ ಸ�ಳವ� �ೆಂಗಳ��ನ ಹ�ಾ�ರು �ಾ��ಕ ಮತು� ಆ�ಾ���ಕ ಸ�ಳಗಳಂ�ೆ, ಮ�ಾನಗರದ ಸಂಸ��ಯ ಮುಖ��ಾದ
�ಂ�ೆ��� ಸಂಪ��ಾಯದ ಪ�����ಾ��ೆ.

ಖಂ�ತ�ಾ�, �ೆಂಗಳ�ರು ��ೊ�ೕದ �ೕಜಕ��ೆ, ಕಟ�ಡಗಳ�, ರ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ದಟ��ೆ�ಂದ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ತುಂ�ರುವ ನಗರದ�� ಈ
ಅಪರೂಪದ ಮತು� ��ಾ�� �ಾಗವನು� �ಾಳ��ಾಡುವ�ದು ಅಸಂಭವ�ೆಂದು �ೋರುತ��ೆ. �ಾಸ�ವ�ಾ�, ��ೊ�ೕದ R-6 �ಾಗ�ದ
(ಬ�ೆ�ೕರುಘಟ� ರ�ೆ��ಂದ �ಾಗ�ಾರ) �ವರ�ಾದ �ೕಜ�ಾ ವರ� ಮತು� ಪ�ಸರ ಪ��ಾವದ �ೌಲ��ಾಪನವ� �ೊಸೂರು ರ�ೆ�ಯ ಪ��ಮ�ೆ�
ಸ�ಾ�� ಆ��ಯ��, ಚ� �ನ ಎದುರು ��ಾ�ಣವನು� �ಾ��ಸಲು ಪ��ಾ���ತು�. ಆ�ಾಗೂ�, �ೕಜ�ೆಗಳ� ಪಕ��ಾ�ಾಗ, ಚ�� �ಾ�ಂಪ� �ೊಳ�ೆ
��ಾ�ಣವನು� ಪ��ಾ��ಸುವ �ೕ�ಯ�� �ಾಗ�ವನು� ಬದ�ಾ�ಸ�ಾ�ತು.

2018 ರ �ೊ�ೆಯ�� �ಾಧ�ಮ ವರ�ಗ�ಂದ ಇದನು� ��ದು�ೊಂಡ ಚ�� ಸ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಇದು ��ಾಶ�ಾ� ಪ��ಾಮವನು� �ೕ�ತು. �ಾರತದ
ಘನ�ೆ�ೆತ� �ಾಷ�ಪ�ಗಳನು� ಆ�ಾ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಚ� �ನ 150 �ೇ �ಾ���ೋತ�ವದ ಪ�ಮುಖ ಆಚರ�ೆಯನು� ಆ�ೕ�ಸುವ �ೕಜ�ೆಗಳ�
ನ�ೆಯು���ೆ. �ೕಘ�ದ�ೆ�ೕ, ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈ�ಾ��ಾ ಪ��ೇ�ಾ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯು ಭೂಗತ ��ಾ�ಣದ ಕ� ಮತು� ಕವ� ��ಾ�ಣ�ಾ�� ಚ��
ಭೂ�ಯನು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ�ಲು �ೋ�� �ೕ�ತು.
ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ ��ೆ��ೆ�ಂದ �ೆಂಗಳ���ಾದ�ಂತ ನೂ�ಾರು ಜನರು �ೇ��ೊಂಡು �ಾಂ�ಯುತ ಪ��ಭಟ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ
ನ�ೆಯನು� ಸ�ೆಯು ��ೋ��ತು. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಮುಖ�ಮಂ��ಗ��ೆ, �ಾರತದ ಪ��ಾನ ಮಂ��ಗ��ೆ ಮನ�ಗಳನು� ಸ��ಸ�ಾ�ತು, 40000
��ಂತ �ೆಚು� ಚಂ�ಾ�ಾರ�ಾ��ಾ��ೆ. ಆದರೂ, ಚ�� ಭೂ�ಯನು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ಪ����ಯು ಮುಂದುವ�ೆ�ತು. ಈ ಪ����ಯ��,
ಚ�� ಭೂ� ಮತು� �ಾ��ೇ� ಆ�ದ� ಐ�ಾ�� �ಾ��ಾ �ೇಕ�ಯನು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾ�ತು (3551 ಚ.�ೕ), ಮತು� ಚ� �ನ
ಮುಂ�ಾಗದ��ರುವ ಪ�ತ� �ೋಪನು� ತುತು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ�ಲು �ೕಜ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯು���ೆ.

ಆ� �ೇಂ�� ಚ�� ಸ�ೆಯ ನಂ��ೆಯು ಅವರು ತ�ೆರ�ತ�ಾ� ಉ��ರುವ ಅ��ಾರವನು� ಮನ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಎ���ಾ�ೆ�ಂ�
ಸ�ೕ�� ಗೂ���ಂದ ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಮತು� ��ರ�ಾದ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ �ಾನೂನು ಪ��ಾರಗಳ� ಇ�ಾ�ಗ, �ಾವ�ಜ�ಕ ಕ�ಮ�ೆ� ಆದ��ೆ
�ೕಡ�ಾ�ತು. ಏ�ೆಂದ�ೆ ��ಾಲ�ಾದ �ೆಂಗಳ��ನ ಮಧ�ದ�� ಅ�ಾ�ಾರಣ ಅನುಗ�ಹ ಮತು� �ೕವ�ೈ�ಧ�ದ ಅಬ�ರ�ಂದ ತುಂ�ರುವ ಪ�ತ�
�ೋಪ� ಉ�ಸಲು ಸ�ಳದ ಆತ�ವ� ಶ��ಯುಳ�ವ��ೆ �ಾತ�ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬ ಭರವ�ೆ ಇತು�.

2019 ರ��, ಆ� �ೇಂ�� ಸ�ೆ ಮತು� ESG ಯು�ೋ�ಯ� ಇ�ೆ��ೆ��ಂ� �ಾ�ಂ� (EIB) ನ ದೂರುಗಳ ��ಾಗದ ಗಮನವನು� �ೆ�ೆದವ�, ಇದು
��ೊ�ೕದ ಈ ��ಾಗ�ೆ� ಹಣ�ಾಸು ಒದ�ಸು���ೆ. EIB ಯ ಇಬ�ರು ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಈ �ಷಯವನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು �ಾ�ದರು. ನಂತರ
ಅವರು ಸಮನ�ಯ �ಾಯ���ಾನವನು� ಪ��ಾ���ದರು, ಇದನು� ಐದು ಆ� �ೈ� �ೆಷ� ಗಳ ಮೂಲಕ (COVID �ಾಂ�ಾ��ಕ
�ಬ�ಂಧಗ�ಂ�ಾ�) 2020 ರ �ೇ�ೆ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ಾ�ತು, ಇದರ�� ��ೕ ಅಜ� �ೇ�, IAS, ನಂತರ BMRCL ನ MD ಮತು� ಅವರ ��ಯ
ತಂಡ ಮತು� ಆ� �ೇಂ�� ಚ�� ಮತು� ESG ನ ಐದು ಸದಸ�ರು. �ಾಗವ��ದ�ರು. ಈ ಪ����ಯ �ೊ�ೆಯ��, ಅಪ��ಾ �ಾ�ೆಯನು�
ಉ�ಸುವಂತಹ ಸಣ� ��ಾ��ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ�ತು. ಆದ�ೆ ಅದರ ��ೕಮಂತ �ೕವ�ೈ�ಧ��ೆ�ಂ��ೆ ��ಾ�� ಪ�ತ� �ೋಪ�
�ೋಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ನಮ�ೆ ��ಸ�ಾ�ತು.

ಹಲ�ಾರು �ೕಗ� ಪ�ಾ�ಯಗಳ� ಅ��ತ�ದ���ೆ ಎಂದು BMRCL ಗಮನ�ೆ� ತರುವ�� �ಾ� ಪ����ಯು ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು. ಚ� �ನ
ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾ��ೕನಪ���ೊಂ�ರುವ ಭೂ�ಯ�� ��ಾ�ಣವನು� ಮೂರು ಪದರಗಳ�� ���ಸುವ�ದು ಇದರ�� �ೇ��ೆ, (ಆಶ�ಮ ��ಾ�ಣದ��
�ೆಹ� ��ೊ�ೕ �ಾ�ದಂ�ೆ. ಇನೂ� ಉತ�ಮ, ��ಾ�ಣವನು� �ೋ�ೆ� �ೆಲ��ಾ ಕಟ�ಡ�ೆ� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಆ ಸಮಯದ�� ��ಾ�ಣವ�
ಸಮ�ಾ�ರುತ��ೆ �ಾ�ಂ� �ೕ�� �ೋ� ಮತು� ಎಂ� �ೋ� �ೆ�ೕಷ� ಗಳ�, ��ಆ� ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ.ಅತ�ಂತ ಮುಖ��ಾ�, ಈ ಆ��ಯು
��ಾ���ಗಳ� ��ಾ�ಣವನು� ಬಳಸುವ �ಾಧ��ೆ �ೆ��ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಆ��ಯು �� �ಾ� ಗಳನು� ಮಹತ�ರ�ಾ� �ೆ��ಸುತ��ೆ.ಇದಲ��ೆ, �ಾಸ�
ಆ��ಗಳ ಸೂಕ� �ಶ� ಬಳ�ೆ�ಂ��ೆ �ೊಸೂ�ನ ಪ�ಸು�ತ �ೆ� �ೆ�ೕ� ರ�ೆ�-�� ಮಂ� ರ�ೆ�ಯನು� �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಮತು� �ಾ���ಕ�ಾ�
�ೕವಂತ�ೊ�ಸಬಹು�ತು�, �ಾಸ� ಆ��ಗ�ಗೂ �ಾಭ�ಾಗುತ��ೆ.



ಈ ಪ����ಯ ಉದ�ಕೂ�, ಮತು� �ಾ� �ೌ� ಗಳ ಮೂಲಕವ�, ಚ� �ನ�� ಅಥ�ಾ ಆ� �ೈ� ನ�� ಪ���ನ, ಪ�ತ� �ೋ�ನ �ಾಶದ �ರುದ�
ಪ��ಭ�ಸಲು ಸ�ೆ �ೇ�ತು. �ೆಂಗಳ��ನ ಈ �ೕವಂತ �ಾ��ಕ ಮತು� ಪ�ತ� ಪರಂಪ�ೆಯನು� ಉ�ಸಲು BMRCL ಮನ��ಸುವ
ಪ�ಯತ�ಗಳ� ಮುಂದುವ�ೆ�ತು. ಬದ��ೆ, KIADB ಪ�ತ� �ೋಪ� ತುತು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ�ಲು ಪ��ಾ���ದರು. �ಾಂ�ಯುತ
ಪ��ಭಟ�ೆಗಳ� ಮುಂದುವ�ೆ�ತು ಮತು� �ಾಂ�ಾ��ಕ �ಬ�ಂಧಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ಾ�ದ ನಂತರ ಚ�� �ಾ�ಂಪ� �ೆ ಸ��ಾಂತರ�ೊಂ�ತು.
ಅ�ೆ�ಂ� �ೊಂ��ೆ, 2021 ರ ��� ಮ� �ೆ �ಾರಗಳ �ದಲು, ಈ �ಾಗವನು� ಸಂತ��ಾ� ಉ�ಸಲು ಬೃಹ� ಅಂತ�-ಧ�ೕ�ಯ ಸ�ೆಯನು�
ನ�ೆಸ�ಾ�ತು.

ಈ ಸಮಯದ��, 2021 ರ�� BMRCL ನ MD ಆ� ಅ��ಾರ ವ���ೊಂಡ ��ೕ. ಅಂಜು� ಪ�ೇ��, IAS, ಸ�ೆಯನು� �ೇ��ಾದರು, ಮತು�
ESG ಮತು� �ೆ��ೇ� �ೇಕು ಪ����ಗಳ� ಪ�ತ� �ೋಪ� ಉ�ಸುವ �ಾಧ��ೆಯನು� ಪ�ಗ�ಸಲು ಮತು� ಚ�� ಅನು� ರ�ಸಲು ಅದರ
ಅ��ಾಯದ �ೕಟ� ಗಳ�� ��ೊ�ೕ ��ಾ�ಣದ ಪ��ಕೂಲ ಪ��ಾಮಗಳ�. ��ೕ ಪ�ೇ�� ಮತು� BMRCL ನ ಇತರ ��ಯ
ಪ����ಗ��ೆಂ��ೆ ಹಲ�ಾರು ಸ�ೆಗಳ� ಮತು� ��ೕ �ಾ�ೇ� �ಂ�, IAS, Addl. ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��, ನಗ�ಾ�ವೃ��, ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ,
ನಂಬ�ಾಗದಷು� ಧ�ಾತ�ಕ ಫ��ಾಂಶ �ೊರ�ೊ���ೆ: ಪ�ತ� �ೋಪ� ಉ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

�ವರಗಳ�: �ರುದ� 4582 ಚ.�ೕ. �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ�ಲು ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ ಪ�ತ� �ೋಪ� �ಾತ� 166 ಚ.�ೕ. �ಾಶ�ತ�ಾ� ಮತು� 218
ಚ.�ೕ �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾಗುವ�ದು. 100 ಕೂ� �ೆಚು� �ಾರಂಪ�ಕ ಮರಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� �ೇವಲ 7 ಮರಗಳನು�
ಕ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸ��ಾಂತ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಜನವ� 2022 ರ�� ಈ ಪ��ಾಮದ ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಸ� �ಾಕ�ಾ�ತು.

ಮನಸು�ಗಳ ಸ�ೆಯು ತುಂ�ಾ ಅಪರೂಪ�ಾ�ರುವ ಸಮಯದ��, ಆ� �ೇಂ�� ಚ�� ಸ�ೆ, BMRCL, ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ESG
�ೇ�ದಂ�ೆ ��ಧ �ೆಂಬ�ಗರ ಈ ಪ�ಯತ�ವ� ಪ��ಾಸ�ಾ�ತ�ಕ ����ಾಥ�ದ ಅ�ಾಧ �ಾಧ��ೆಗಳ ಪ�����ಾ� �ಂ��ೆ. EIB ಆ�ೕ��ದ
ಸಮನ�ಯ �ಾಯ���ಾನವ� ಈ ಪ����ಯ�� ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು. ��ಾದಗಳ� �ಾ��ಾಲಯದ�� �ೊ�ೆ�ೊಳ�ದಂ�ೆ, �ಾ��ಾಂಗದ �ೕ�ೆ
�ೊ�ೆ�ಾಗದಂ�ೆ ಮತು� ದೃ��ಯ�� ಸ�ಷ� ಫ��ಾಂಶ�ಲ��ೆ ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು.

ಒ��ನ��, ಇದು ಎಲ��ಗೂ �ೆಲು�ನ ಕ�ೆ: ವಂಶಸ���ೆ �ಾ��ಕ ಪ�ತ� ಸ�ಳಗಳನು� ಉ�ಸ�ಾ��ೆ, BMRCL ��ಾ�ಣದ ��ಾ�ಣವನು�
ಪ�ೆಯಬಹುದು, ��ೇಷ ಮಕ�ಳನು� ಸ��ಾಂತ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�, ಚ�� ಅನು� ರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ (BMRCL ಸಹ �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ ಅದರ ರಚ�ಾತ�ಕ
ಸಮಗ��ೆಯನು� ರ�ಸಲು INTACH �ಂದ ಅಧ�ಯನಗಳ�), ಮತು� ಮ�ಾನಗರವ� ಐ��ಾ�ಕ, ಪ�ಜ�, �ೕವಂತ ಪರಂಪ�ೆಯ ��ಷ��ಾದ
ಉ��ಾಯವನು� ಪ�ೆಯಲು �ೆ��ಪಡುತ��ೆ. ಭ�ಷ�ದ �ೕ��ೆಗಳ� ಈ �ಾಮೂ�ಕ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಕೃತ��ಾ�ರ�ೇಕು.

ಸ�:

ಆ� �ೇಂ�� ಚ�� ನ ಎ��ೇಜ� �ೆ�ೕಮಕು�ಾ�, �ಜ� ಕು�ಾ� ಮತು� �ೕ�ಾ �ಾ�
�ೆ��ೇ� �ೇಕು ಇಂ��ಾ �ನ�
ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ�� ಗೂ�ಪ� ��ೕ ಎ�. ಸ�ಾ��ಾ�
ಪ�ಸರ �ೆಂಬಲ ಗುಂಪ� ಮತು� ಆ� �ೇಂ�� ಚ�� ಸ�ೆ
ಸಂಪಕ�: +91-80-26713560 ಮತು� +91-9513590202

ಸಂಪಕ��ಾ�� ��ಾಸ:
ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ�� ಗೂ��  (ಟ���)
[ಪ�ಸರ, �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ ಮತು� ಆಡ�ತ ಉಪಕ�ಮಗಳ�}
1572, 36�ೇ �ಾ��, �ಂ� �ೋ�, ಬನಶಂಕ� II ಹಂತ
�ೆಂಗಳ�ರು 560070. �ಾರತ
Tel: 91-80-26713559 ~ 61 Voice/Fax: 91-80-26713316
Email: esg@esgindia.org Web: https://esgindia.org/new/support/ Facebook:
https://www.facebook.com/groups/esgindia/


