
ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೆ�ೆಗಳ, �ಾಲು�ೆಗಳ ಮತು� �ಾಮೂ�ಕ �ೕ�ನ
�ೆ�ೆಗಳ  ��ೇಂ��ೕಕೃತ, �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಒಳ�ೊಳ��ವ ಮತು�

ಪ�ಸರ ��ೇಕದ ರ��ೆ ಮತು� ಪ�ನವ�ಸ�

��ಾರ ಸಂ�ರಣದ  �ಾಯ�ಕ�ಮ

ಸಮಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� �ವರಗಳ�

9.30 AM �ೋಂದ� & ಚ�ಾ/ �ಾ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು

9.50 AM �ೆ��ಾ� �ಾ� ನ�� �ೆ�ೕ�ಕರು ಆ�ೕನ�ಾಗುವರು

10.00 AM �ೕಪ ಹಚು�ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಉ�ಾ�ಟ�ೆ ಗಣ��ಂದ

10.05 AM �ಾ�ಗತ ��ೕ. ಎ�.ಶ�ದರ �ೆ��, �ೌರ�ಾ��ತ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�
�ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರ

10.15 AM ಉ�ಾ�ಟ�ಾ ಅ��ೇಶನ

10.15 AM ಮುಖ� �ಾಷಣ �ೌರ�ಾ��ತ ��ೕ �ಾ�ಯಮೂ�� � �ೕರಪ�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ
�ಾ��ಾ�ೕಶರು ಮತು� �ಾ�ಾ�ಧ��ರು, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ
�ಾ���ಾರ �ೆಂಗಳ�ರು

10.30 AM ಕ�ೆದ ದಶಕದ�� WP 817/2008 ರ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ�
�ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನದ ಅನು�ಾ�ನದ ಪ��ಫಲಗಳನು�
ಕು�ತು

�ೌರ�ಾ��ತ ��ೕ �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ� �ೆ �ಾ�ೕ�, ��ಾ�ಂ� �ಾ��ಾ�ೕಶರು,
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈ�ೋ��, �ಾ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅಧ��ರು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�
�ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರ ಮತು� '�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರದ��ನ �ೆ�ೆಗಳ ಸಂರ��ೆ'
WP 817/2008 ರ  ಆ�ೇಶದಂ�ೆ  ವರ� ಸ���ದ ಸ��ಯ ಮುಖ�ಸ�ರು

10.45 AM ಪ��ೆ��ೕತ�ರ ಸಮಯ

11.00 AM 1 �ೇ �ಾಂ��ಕ ಅ��ೇಶನ: �ೆ�ೆಗಳ ��� ಮತು� ಅದ�ೆ�
ಸಂಬಂ��ದ �ಾಮೂ�ಕ �ೕ�ನ �ೆ�ೆಗಳ ಆಡ�ತ- ಆರಂ�ಕ
�ಪ��ಗಳ�

��ೕ ಜ�ೈ� ಅಖ��, IAS, ರವ�ಂದ ಆರಂ�ಕ  �ಾತುಗಳ�.

�ೆಚು�ವ� ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕ ಪ�ಸರ, ಅರಣ� ಮತು� ಪ�ಸರ ಇ�ಾ�ೆ

11.10 AM �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳನು� �ಾಮೂ�ಕ �ೕ�ನ �ೆ�ೆಗಳ�
ಎಂದು ರ�ಸುವ�� ಮತು� ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೊ�ಸುವ��
ಸ�ಾಲುಗಳ�

��ೕ. ��ೕ ಎ�. ಸ�ಾ��ಾ�, ಸಂ�ೕಜಕರು/ಟ���, ಎ���ೆ��ಂ� ಸು�ೕ��
ಗೂ��

11.20 AM ಪ���ಾ� ದೃ���ೋನದ�� �ೆ�ೆಗಳ �ೇವಭೂ�(wetland)
ಪ�ಸರ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ ���

�ಾ. ಎ�. ಸುಬ�ಹ�ಣ�, ಪ���ಾ� ಮತು� �ೆಂಗಳ��ನ ಕೃ� ��ಾನ
�ಶ���ಾ�ಲಯದ �ಾ� �ಾ��ಾ�ಪಕ

11.30 AM ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� �ಾ��ೕಣ ಮತು�
ನಗರ ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಪ��ೕಜನ�ಾಗಲು �ೆ�ೆ ಆಡ�ತದ
��ಾನಗಳ�

��ೕ. ��ಾ��� �ೋ�, ಪ�ನ���, �ಾಮ�ಾಜನಗರ

11.40 PM ಪ��ೆ��ೕತ�ರ ಸಮಯ  ಮತು� �ಾ�ನ� ಚ�ೆ�

12.00 PM 2 �ೇ �ಾಂ��ಕ ಅ��ೇಶನ: �ೆ�ೆಗಳ �ಾ�ನ� ಮತು� �ೕ�ನ
ಭದ��ೆಯನು� ���ಸುವ ಪ�ಸರ ಪ��ಾಮಗಳ�

ಆರಂಭದ �ಪ��  ಅಧ���ಾದ ��ೕ. �ಾ�ೇ� �ಂ� IAS, �ೆಚು�ವ�. ಮುಖ�
�ಾಯ�ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕ ನಗ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಜಲಸಂಪನೂ�ಲ ಇ�ಾ�ೆಗಳ�.



12.10 PM �ೆ�ೆಗಳ ಪ�ಸರ ಗುಣಮಟ�ದ �ೌಲ��ಾಪನ - �ೆಂಗಳ��ನ
�ೕ�ೆ ��ೇಷ ಗಮನ

�ಾ.�.�.�ಾಮಚಂದ�, �ೇವಭೂ� (wetland) ತ�, ಪ�ಸರ ��ಾನ �ೇಂದ�,
�ಾರ�ೕಯ ��ಾನ ಸಂ�ೆ�

12.20 PM ಸಮಥ��ೕಯ �ೆ�ೆ ಆಡ�ತ�ಾ�� �ಾವ�ಜ�ಕ
ಒಳ�ೊಳ����ೆಯ �ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ೆ

��ೕಮ�. �ಾಗ�� ಎ�.�ಾ�, ಟ���, ಎ���ೆ��ಂ� ಸು�ೕ�� ಗೂ��

12.30 PM �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ ಪ��ೇಶದ�� �ೕ�ನ ಭದ��ೆಯನು�
�ೆ��ಸಲು ಜ�ಾನಯನ ಪ�ನವ�ಸ� �ಾಯ�ತಂತ�ಗಳ�

��ೕ. ಎ.ಆ�.�ವಕು�ಾ�, ಮ�ೆ�ೕರು �ೊಯು� ತ�ರು

12.40 PM ಪ��ೆ��ೕತ�ರ ಸಮಯ  ಮತು� �ಾ�ನ� ಚ�ೆ�

1.00 PM ಊಟ

1.45 PM 3 �ೇ �ಾಂ��ಕ ಅ��ೇಶನ: ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೆ�ೆ  ಮತು� �ೌಗು
ಪ��ೇಶಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಆಡ�ತವನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದು

ಆರಂಭದ �ಪ��  ಅಧ���ಾದ ��ೕ. ಎ� �ೆ ಅ�ೕ�, ಐಎಎ�, �ೆಚು�ವ� ಮುಖ�
�ಾಯ�ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾಜj

1.55 PM ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ ನಡವ��ೆಯ ಅನುಭವಗಳ� ��ೕ. ��ೕಶ � �ೆ, ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ� , �ತ�ದುಗ� ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ
ಸ�� �ಾಗೂ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, �ತ�ದುಗ� ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ
�ಾ���ಾರ

2.05 PM �ೆಂಗಳ���ಂದ �ಡುವ �ೕ��ಂದ �ೋ�ಾರ �ಾಗದ
�ೆ�ೆಗಳನು� ತುಂ��ದ ಪ��ಾಮ

��ೕ. ಆಂಜ�ೇಯ �ೆ��, �ೆ�ೆ �ಾಯ�ಕತ�ರು, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ

2.15 PM ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ��ೇಂ��ೕಕೃತ �ೆ�ೆ ಆಡ�ತವನು�
ಮುಂದುವ�ಸಲು �ೆ��ನ ಸು�ಾರ�ೆಗಳ ಅಗತ��ೆ

��ೕಮ�. �ಾ�ೇ�, ಉಪ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ
�ಾ���ಾರ

2.25 PM ಪ��ೆ��ೕತ�ರ ಸಮಯ  ಮತು� �ಾ�ನ� ಚ�ೆ�

2.45 PM ಸ�ಾ�ೋಪ ಅ��ೇಶನ: ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ೆಯ
ಸಂದಭ�ದ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೆ�ೆಗಳ ರ��ೆ ಮತು�
ಪ�ನ�ೆ�ೕತನದ�� �ಾಜ�ದ �ಾತ�

ಅಧ��ರು: ��.ಕೃಷ��ಾ�, �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� ಆ��ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಮತು�
ತ� ಸದಸ�ರು, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ೆ�ಾ��ಂ�� �ಾ���ಾರ

3.00 PM �ಾ�ನ� ಚ�ೆ� ��ೕ. ತು�ಾ� ���ಾ�, ಐಎಎ�, ಮುಖ� ಆಯುಕ�ರು, ಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು
ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ ��ೕಮ�. ಜಯ�ಾ �ೊ�ಾ�, ��ಯ �ಾ�ಯ�ಾ�; ��ೕ.
ಎ�.ಶ�ದರ �ೆ��, ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, �ೆಎ�ಎ�ಎ�ಎ; ��ೕ. �.�ೆ.ಅ��
ಕು�ಾ�, ಐಎಎ�, ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕ ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆ; ��ೕ.
ಮೃತುಂಜಯ�ಾ��, ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ�
ಸಂರ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ; ��ೕ. �ಾ� ��ೆ�ೕ� �ಂ�, IFS, ಪ��ಾನ
ಮುಖ� ಅರಣ� ಸಂರ��ಾ��ಾ�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಅರಣ� ಇ�ಾ�ೆ; ��ೕ. ��ೕ��ಾಸಲು,
IFS, ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�;

4.00 PM ಸ�ಾ�ೋಪ ನು� ��ೕ. �.ರ� ಕು�ಾ�, IAS, ಮುಖ� �ಾಯ�ದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ

4.20 PM ಧನ��ಾದ ದ  ನು�

4.30 PM ಚ�ಾ/ �ಾ�


