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ಪ�ಚಯ

�ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ �ಾ�ಾ��ಾರ �ತ�
��ೕಮ�. ಲ�� �ೆ� �,  �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ಉಪ�ಾ��ೇ�ಕ ಅರ�ಾ���ಾ�, ಮು��ಾ�, �ಇಒ ಪಟ�ಣ ಪಂ�ಾಯ�, �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ, ��ೕ.

ಪ�ಕೃ� ಪ�ಸನ�, ಸ�ೆ�ೖನಬ� ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� �ೆವಲ�ೆ�ಂ� ಟ��� ಅಧ��ರು, �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ, ��ೕ ��ೕ ಎ� ಸ�ಾ��ಾ�,
ಸಂ�ೕಜಕರು/ಟ���, ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸು�ೕ�� ಗೂ��, ��ೕ. ಸಂ�ೕ� �ಾ��ಾ�, ��ಯ ��� �ಾ��ಾ�ೕಶರು ಮತು� ಸದಸ�
�ಾಯ�ದ��, ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರ, �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ಮತು� ಸದಸ�ರು, �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ��ಾ� �ೆ�ೆ

ಸಂರ��ಾ ಸ��, ��ೕಮ�. �ಾಗ�� ಎ�.�ಾ�, ಟ���, ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸು�ೕ�� ಗೂ�� (ESG).

ಈ �ಾ�ಾ��ಾರ ಸರ�ಯನು� �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �� �ೆಯ 5 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� �ಾವ�ಜ�ಕ ಅ��ಾ�ಗಳ�
ಮತು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನಗಳ ��ಧ ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ WP 817/2008
(ಎ� ��ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ��  ಗೂ�� �ೆ�ೆಗಳ PIL) ನ�� �ೆ�ೆಗಳ (�ೆ�ೆಗಳ) ರ��ೆ ಮತು� ಪ�ನ�ೆ�ೕತನದ ಕು�ತು
�ಾಗೃ� ಮೂ�ಸಲು �ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಾಜ �ಾಲು�ೆಗಳ� (�ಾಲು�ೆಗಳ�), ಕುಂ�ೆಗಳ� (�ೊಳಗಳ�) ಮತು� ಇತರ
�ೕ�ನ ಮೂಲಗಳ� �ೇ��ೆ. ಈ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� 10 ಜೂ� 2022 ರಂದು �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರದ��, 14 ಜೂ� 2022
ರಂದು �ೇವನಹ��, 16 ಜೂ� 2022 ರಂದು �ೊಸ�ೋ�ೆ, 17 ಜೂ� 2022 ರಂದು ಆ�ೇಕ� ಮತು� ಅಂ�ಮ
�ಾ�ಾ��ಾರವನು� 20 ಜೂ� 2022 ರಂದು �ೆಲಮಂಗಲದ�� ಮತು� 20th ಜೂ� 2022 ರಂದು ಎ� ��ಾ�ೆ�ಂ�
ಸ�ೕ�� ಗೂ�� 1 �ೆಂಗಳ�ರು, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರ2, ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ
�ಾ���ಾರ �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �� �ೆ, ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ�� �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �� �ೆ, �ಾಲೂ�ಕು
�ಾನೂನು �ೇ�ಾ ಸ��, ಮತು� ಆ�ಾ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ ವ�ೕಲರ ಸಂಘಗಳ� ಜಂ��ಾ� ಆ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ.

��ೕ. ಸಂ�ೕ� �ಾ��ಾ�, ��ಯ ��� �ಾ��ಾ�ೕಶರು ಮತು� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ
�ಾ���ಾರ (�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �.) ಮತು� �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ�� ಸದಸ�ರು
ಎ�ಾ� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ ಅಧ���ೆ ವ��ದ�ರು ಮತು� ��ಧ ಸ��ೕಯ �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ� ಮತು� ಇತರ ಸ�ಾ��
ಸಂ� �ೆಗಳ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾಗವ��ದ�ರು. �ೇವನಹ�� �ಾ�ಾ��ಾರದ�� ಉಪ ಆಯುಕ� (�ೆಂಗಳ�ರು
�ಾ��ಾಂತರ �� �ೆ) ��ೕ �ೆ.��ೕ��ಾ�, ಐಎಎ� ಅವರು ವಂ��ದರು. ��ೕ. ��ೕ ಎ� ಸ�ಾ�ನ,
ಸಂ�ೕಜಕರು/ಟ���, ಪ�ಸರ �ೆಂಬಲ ಗುಂಪ�, �ೆಂಗಳ�ರು ಮತು� ��ೕಮ�. �ಾಗ�� ಎ� �ಾ�, ��ಯ ಸಹವ��
ಮತು� ಟ���, ಎ���ಾ�ೆ�ಂ� ಸ�ೕ�� ಗೂ��, �ೆಂಗಳ�ರು ಈ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� ಸಂಪನೂ�ಲ ವ���ಗ�ಾ�
ಮುನ��ೆ�ದರು.

2 More details of Karnataka State Legal Services Authority is accessible at: https://kslsa.kar.nic.in
1 More details of Environment Support Group is accessible at: www.esgindia.org
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ಈ �ಾ�ಾ��ಾರದ�� ಪ�� �ಾಲೂ�ನ ಪಂ�ಾಯ� ಮತು� ನಗರ�ಾ��ೆಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳ�, �ೈತ ಚಳ�ವ�ಗಳ� ಮತು�
��ಧ �ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜ ಸಂಘಟ�ೆಗಳ ಪ����ಗಳ�, ಮ��ಾ ಸ�ಸ�ಾಯ ಸಂಘಗಳ ಪ����ಗಳ� ಮತು�
ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು, �ಾಧ�ಮ ಪ����ಗಳ�, ��ಾ�ಸಂ� �ೆಗಳ�, ಮುಂ�ಾದವರು �ಾಗವ��ದ�ರು

�ಾ�ಯಮೂ�� ��ೕ ಸಂ�ೕ� �ಾ��ಾ� ಅವರ ಪ�ಮುಖ
ಸಂ�ೇಶಗಳ�.
ಎ�ಾ� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳಲೂ�  ��ೕ. ಸಂ�ೕ� �ಾ��ಾ� ಅವರು ಕ�ಮ�ೆ� ಕ�ೆ �ೕ�ದರು ಮತು� ಆ�ಾ
�ಾಲೂಕುಗಳ��ನ �ೆ�ೆಗಳ �ೈಜ�ೆಯನು� ಪ��ೕ��ದರು. �ಾರತದ ಸಂ��ಾನದ 51 ಎ (�) ಪ�� �ೇದದ ಪ��ಾರ
�ಾಗ�ಕರು ತಮ� �ೕ�ೆ ಮೂಲಭೂತ ಕತ�ವ�ವನು� ���ರುವ�ದ�ಂದ ಪ�ಸರವನು� ರ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು�
ಅವರು ಬಲಪ��ದರು, ಅದು ಪ�ತ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ದರು. ಆ��ಕ� 48 ಎ ಪ��ಾರ �ೈಸ��ಕ
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ�ಾನ�ಗಳನು� ರ�ಸಲು ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅ�ೇ �ೕ�
�ಾಯ��ವ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದರು.

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರದ�� ��ೕ. ��ಧ �ಾ��ಕ ಸ�ಾರಂಭಗಳ
�ಾ�ಜ��ೊಂ��ೆ �ೆ�ೆಗಳ�� �ಯ� �ಾಟ�ಗಳನು� ಅ�ಾಗರೂಕ�ೆ�ಂದ ��ಾಡುವ�ದು �ೈ�ಕ �ಕ�ಟ�ನು�
ಸೂ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು �ಾ��ಾ� ಗಮನ�ೆ�ೆದರು - ಅದು �ೕ�ನ��ರ� ಅಥ�ಾ ಭ��ಯ�� �ೊಡ���ೊಂ�ಾಗ,
ನಮ� ���ಗಳ ಪ��ಾಮಗಳ� ಮತು� ಪ�ಕೃ�ಯ �ೕ�ೆ ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳ ಬ� �ೆ �ಾವ� �ಾಳ� ವ�ಸುವ��ಲ�. .
�ೆ�ೆಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ವ�ಹ�ೆಯ �ೊರ�ೆಯ ಬ� �ೆ ಸ�ಾ�ರವನು� ದೂ�ಸುವ�ದು, �ಾವ�ಜ�ಕ ನಡವ��ೆಯು
ತುಂ�ಾ �ಷ��ೕಜಕ�ಾ�ರು�ಾಗ, ನಮ� �ಾ�ಾನ�ರ ಬ� �ೆ ನಮ� �ಾಮೂ�ಕ �ಲ���ದ ಆತಂಕ�ಾ�
ಸೂಚ�ೆ�ಾ��ೆ. �ಾವ�ಜ�ಕರು ಮತು� ಸ�ಾ�ರ ಒ�ಾ�� �ೆಲಸ �ಾ��ಾಗ
�ಾತ� �ೆ�ೆಗಳ ಸಂರ��ೆ �ಾಧ� ಎಂದು �ೇ�ದರು.

ಅವರ ಎ�ಾ� ಕ�ೆಗಳ��, ��ೕ. �ಾ��ಾ� ಅವರು �ೆ�ೆಗಳನು� ಅ�ಕ�ಮಣ ಮತು�
�ಾ�ನ��ಂದ ರ�ಸುವ ಆಂ�ೋಲನ�ೆ� ಕ�ೆ �ೕ�ದರು, �ೆ�ೆಗಳನು�
ಸ�ಚ��ೊ�ಸುವ ಮತು� ಸ�ಚ��ಾ�ಡುವ�� �ಾವ�ಜ�ಕರ �ಾ�ೊ�ಳ����ೆ ಮತು�
ಭೂಕಬ��ೆಯನು� ಎದು�ಸುವ�� �ಾಮೂ�ಕ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ನ�ೆಯ�ೇಕು.
�ೇವನಹ�� �ಾಲೂ�ನ �ೆ�ೆ�ಂದರ�� �ೆ�ೆ�ಳ�ೆ ಸ��ಾನ�ೆ� ಅವ�ಾಶ
�ಾ��ೊ��ದು� �ೇ�ೆ ಎಂದು �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ��ಾ���ಾ�
��ೕ.�ೆ.��ೕ��ಾ� ಈ ಅ�ಕ�ಮಣದ �ರುದ� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಜ�ದ� ಗ��ೆ
ಮನ� �ಾ�ದರು.

ಆ�ೇಕ� ಮತು� �ೆಲಮಂಗಲ �ಾ�ಾ��ಾರದ�� ��ೕ. �ಾ��ಾ� ಅವರು ತಮ�
�ಾ���ಯ��ರುವ �ೆ�ೆಗಳ
���ಗ� ಕು�ತು ವರ�
�ೕಡುವಂ�ೆ ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳನು� (��ಒ)
�ೇ��ೊಂಡರು. ಪ�� �ೆ�ೆ ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೆ� ���ಾ �ೕಜ�ೆಗಳ
�ೊ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆ ಪ�ನರು��ೕವನ�ೆ� ಸಂಗ���ದ ಮತು� ಬಳ�ದ
ಹಣ�ಾ�ನ ಬ� �ೆ ��ತ ವರ�ಗಳನು� ಸಹ ಸ��ಸುವಂ�ೆ ಅವರು
ಒ�ಾ���ದರು. ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ಾ �ಾ���ಾರವ�
(�ಎ� ಎ� ಎ) ಅವರ �ೆಲಸದ�� �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ��
�ರುದ� �ಾವ��ೇ ಹಸ��ೇಪ�ೆ� �ಾಜ�ಾಗುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ
�ೆ�ೆ ಸಂರ��ೆಯ ಪ����ಯನು� ಸುಗಮ�ೊ�ಸುವ ಮತು�

�ೇಗ�ೊ�ಸುವ ಅವರ ಪ�ಯತ�ಗಳ�� ಪ���ಬ��ಗೂ ಪ��ೇ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವ�ೆ �ೕ�ದರು.
ಆದ�ೆ ಸಂತ��ಾ� ಈ ಅಮೂಲ��ಾದ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ಗಳನು� ಭದ�ಪ�ಸುವ�� ಅವರ �ಾತ�ಗ��ೆ ಅವರು
�ೈಯ��ಕ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ����ಾ��ೆ.
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ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ಗಳ ��ೇಂ��ೕಕೃತ
ಆಡ�ತವನು� ESG PIL ಮುಂ�ಡುವ ��ೆ��ೆ
��ೕಮ�, �ಾಗ�� �ಾ� ಅವರು �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ�� �ಕದ�� (�ಐಎ�)
(ಡಬೂ��� 817/2008) ESG ಮೂಲಕ ಏ�ೆ ಸ��ಸಲು ಬಂ�ತು ಎಂಬುದನು�
ಹಂ��ೊಂ��ಾ��ೆ. �ೆ�ಾ�ಳ, �ಾಗ�ಾರ, ಅಗರ ಮತು� �ೆಂಗಯ� �ೆ�ೆಗಳ
�ವ�ಹ�ೆಯ �ಾಸ�ೕಕರಣ ಮತು� �ೆ�ೆ ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರದ ಹ�ಾ�ರು
�ಾಸ�ೕಕರಣ�ೆ� ಒ�ಾ���, �ೕ�ಯನು� ಪ���ಸಲು ಇಎ� �ಯನು� ತ��ತು.
�ೕ�ಾ�, ESG ಮತು� ಪ��ೕ�ಕರು �ದಲು
ವ�ಕ�ಪ��ದ �ಾಳ�ಯು ಜನ��ಯ
�ಾವ�ಜ�ಕ ಪ��ಭಟ�ೆಗ��ೆ
�ಾರಣ�ಾ�ತು. ಇಂತಹ �ಾ�ಪಕ�ಾದ
�ಾವ�ಜ�ಕ ಅಸಮ�� ಅ��ಾ�ಗಳ�
�ಾವ�ಜ�ಕ �ೕ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಸ�ೋವರ
�ವ�ಹ�ೆಯನು� �ಾಸ�ೕಕರಣ�ೊ�ಸಲು
ಒ�ಾ����ಾಗ, �ಾಮ�� ಅನು�
�ಾಸ�ೕಕರಣ�ೊ�ಸುವ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಮತು�
ಪ�ಸರ ��ಾಶ�ಾ� �ೕ�ಯನು� ���ಸುವ
ಪ�ಯತ�ದ�� ESG ಮೂಲಕ ಈ �ಷಯವನು� �ಾ��ಾಲಯ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ�ತು.

��ೕಮ�. �ಾ� �ೆ�ೆಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಅಗತ� ಹಣ ಲಭ��ಲ� ಎಂಬ ಆ�ೋಪದ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ರದ ��ಾ�ರವನು�
�ಾಸ�ಯವ��ೆ ವ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು  �ವ��ದರು. �ೆ�ೆ �ೆ�ೆಯಲು ಬಂದವ��ೇ�ೋ �ಕ�ಂ�ೆ ಅ���ತು.
ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಬೃಹ� �ೆ�ಾ�ಳ �ೆ�ೆಯನು� M/s Oberoi group of Hotels �ೆ �ೕ�ದ�ೆ, �ೋರಮಂಗಲದ ಅ�ೆ�ೕ
�ೊಡ��ಾದ Agar Lake ಅನು� M/s Biota ಎಂಬ ಅ�ಾತ ಕಂಪ��ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. ESG �ೆ�ೆಗಳ  ಸುತ�ಮುತ��ನ ಜನರ��
ಮತು� ನಗರ�ಾದ�ಂತ, �ಾ�ಾನ�ರ ಇಂತಹ �ಾಸ�ೕಕರಣದ ಪ��ಾಮಗಳ ಬ� �ೆ ಮತು� ಇದು ಅ�ಾಂ��ಾ�ಕ ಎಂಬ
ಅಂಶದ ಬ� �ೆ �ಾಗೃ� ಮೂ��ತು. ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾಗ�ಾರ �ೆ�ೆಯನು� �ಾಸ�ೕಕರಣ�ೊ�� �ಾಟ� �ೕ� �ಾ��
ಆ� ಪ�ವ��ಸ�ಾ�ದು�, �ೆ�ೆ�ೆ ಪ��ೇ�ಸಲು �ಬ�ಂ�ತ ಪ��ೇಶ ಶುಲ� ��ಸ�ಾ��ೆ. ತದನಂತರ ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ
�ಾವ� ಮತು� ಬಳ�ೆ ಮನರಂಜ�ೆಗಳ� ಇದ�ವ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ���ೕಕರಣವ� �ೆ�ೆ  �ೕವ�ೈ�ಧ��ೆಯ �ಾಶ�ೆ�
�ಾರಣ�ಾ�ತು. ��ೕಮ�. �ಾರುಕ�ೆ� �ೇ��ೆಗ��ೆ ಪ������ಾ� �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾಮ�� ಅನು�
�ಾ���ೕಕರಣ�ೊ���ಾಗ, ಅದು �ಾ�ಾ��ಾಶ�ೆ� �ೈಸ��ಕ�ಾ�ರುವ ��ಧ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಮತು� ಇತರ
ಅವಲಂಬ�ೆಗಳನು� ಅ���ಾಕುತ��ೆ ಎಂದು �ಾ� �ಾ��ದರು. ಇದು ಅವರ �ೕವ�ೋ�ಾಯವ�
ಸ�ೋವರಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂ�ೕಣ��ಾದ ಸಂಬಂಧವನು� �ೊಂ�ರುವವ��ೆ �ೊಂದ�ೆಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡಬಹುದು.

"ಸ�ಾ�ರವ� �ಾ�ಾನ�ರ �ಾಲಕ �ಾತ�" ಮತು� ಆದ��ಂದ
ಅಂತಹ �ಾ�ಾನ�ವನು� �ಾಸ� ಕಂಪ�ಗ��ೆ �ಾ��ಾರ
�ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ�. ��ೕಮ�. �ಾ� �ವ��ದರು.
�ಾ�ಾನಂತರದ�� ���ಸ�ಾದ ಮತು� �ಾ�ೋ�ತ�ಾ�
ಮ�ೆ�ಾಲದ�� �ೕ��ಂದ ತುಂಬುವ ಈ �ೆ�ೆಗಳ� �ೇ��ೆಯ��
ಒಣ��ಾಗ ಹುಲು��ಾವಲುಗಳನು� �ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು�
ನಂತರ ಹ��ಗಳ �ಾ�ೆ�ಗಳ ಸ�ಳಗಳಂತಹ ಬಹು �ಾತ�ಗಳನು�
�ೇ�ೆ �ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಅವರು �ವ��ದರು. �ೆ�ೆಯ
ಇಂತಹ ಉಪ�ೕಗಗಳ� ಶತ�ಾನಗ�ಂದಲೂ ರೂ�ಯ��ದು�,
�ಾಸ�ೕಕರಣ�ಂದ ಇ�ೆಲ�ವ� ಅ���ಾಗುತ��ೆ.

2012 ರ�� ಇಎ� � �ೇ�� �ಐಎ� ನ�� �ೈ�ೋ�� ಅಂ�ಮ ಆ�ೇಶವನು� �ೊರ�ಸು�ಾಗ, �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ� �ೆ
�ಾ�ೕ� ಸ��ಯು ಅ�ವೃ��ಪ��ದ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಆಧ�� ಅದು �ೇ�ೆ ರ��ತು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಅವರು
ಗಮನ �ೆ�ೆದರು. ಈ ವರ�ಯು ಸ�ೋವರದ ಆಡ�ತ, �ವ�ಹ�ೆ ಮತು� ರ��ೆಯ ��ಧ ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ,
ಇದರ�� ಘನ ಮತು� ದ�ವ �ಾ�ಜ�ದ ಒಳಹ�ವ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಎದು�ಸುವ�ದು, ಅ�ಕ�ಮಣಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುವ�ದು,
ಒಳಚರಂ�ಯನು� ಸಂಸ��ಸಲು ����ದ �ೌಗು ಪ��ೇಶಗಳ ಬಳ�ೆ ಮತು� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಬಳ�ೆ�ಾರರನು� ರ�ಸುವ
�ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� �ೇಂ��ೕಕ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ. ಮತು� �ೕವ�ೈ�ಧ�. ಅಂ�ಮ ಆ�ೇಶದ ಪ��ಾರ, �ಾ�ಯಮೂ��
�ಾ�ೕ� ಸ��ಯ ವರ�ಗಳ� ಬದ��ಾ��ೆ.
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ತನ� ಎ�ಾ� ಮಧ����ೆಗಳ��, ��ೕಮ�. �ಾ� ಅವರು �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳ ಆ�ೋಗ�ವ� �ಾನವನ
ಆ�ೋಗ��ೊಂ��ೆ �ೇ�ೆ ಸಂ�ೕಣ��ಾ� ಸಂಬಂಧ �ೊಂ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮನ �ೆ�ೆದರು. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ,
ಅ��ಾರವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ ಮತು� ನವ�ಾತ��ೆ �ಾರಕ�ಾ�ರುವ �ೕ��ಂದ ಹರಡುವ �ೋಂ�ಾದ �ೋ�ಾ
�ೈರ� �ೆ ಲ��ೆಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�� ಅವರು ತಮ� �ೆಲಸವನು� �ೆನ���ೊಂಡರು. ಮತು�
ಎ� �ೆ�ೆ �ೕರು ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೇ�ಸಲು ಸುರ�ತ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾವ� ಖ�ತಪ���ೊಂಡ�ೆ ಈ ಲ��ೆ
ಅಗತ��ೇ ಎಂದು ಆಶ�ಯ�ಪಟ�ರು. ಈ �ೕ��ಾ� ��ೕಮ� �ಾ� �ೕರನು� �ರಂತರ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ವ��ದರು, ಕಲು�ತ�ೊಂ�ಾಗ ಎ�ೊ�ೕ �ೕವನದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ
�ೕರುವ �ೕವನದ ವಸಂತ. ಅದ�ಾ���ೕ ನಮ� �ೆ�ೆಗಳ�, ಕುಂ�ೆಗಳ�, �ಾಲು�ೆಗಳ� ಮತು� �ೕರು ಹ�ಯುವ ಎ� �ೆ�ೆ -
�ೕ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೆಲದ �ೆಳ�ೆ - ರ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ನ��ಂದ ರ�ಸಲು �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದು
ತುಂ�ಾ ಮುಖ��ಾ��ೆ ಎಂದರು.

5



�ೕ�ನ �ೆ�ೆಗಳನು� ರ�ಸಲು ಮತು� ಸಂರ�ಸಲು ಪ�ಸರ �ಾ�ಯ�ಾಸ�,
�ೈ�ಾ�ಕ �ಾನ ಮತು� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಬು��ವಂ��ೆಯನು� ಬಳಸುವ�ದು

��ೕ. ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು ತಮ� ಮಧ����ೆಗಳ�� ಕ�ಾ�ಟಕ�ಾದ�ಂತ �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ಗಳ
ಆಡ�ತವನು� ಪ��ಾಪ�ಭುತ��ೊ�ಸಲು �ಾ��ಾಂಗ ಆ�ೇಶಗಳ� ಮತು� ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಆಡ��ಾತ�ಕ ��ೇ�ಶನಗಳನು�
ವ�ವ��ತ�ಾ�, ವ�ವ��ತ�ಾ� ಮತು� ರಚ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ೇ�ೆ �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸುವತ�
ಗಮನಹ��ದರು.

5-6000 ವಷ�ಗಳ �ಂ�ೆ ಸು�ಾರು ಎರಡು ಸಹಸ��ಾನಗಳ �ಾಲ ಪ�ವಧ��ಾನ�ೆ� ಬಂದ �ಂಧೂ ಕ��ೆ �ಾಗ�ೕಕ�ೆ (ಹರಪ��
�ಾಗ�ೕಕ�ೆ ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಯವ�ೆ�ೆ ಈ �ೕ�ನ ವ�ವ� �ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶ�ೆ� ಅವರು �ೆ�ೕ�ಕರ ಗಮನ
�ೆ�ೆದರು. ಆ ಸಮಯದ��, �ೕರು ಹ�ಯುವ� �ೆ�ಾ� ಮತು� �ಾಮೂ�ಕ ಶುದ� ಮ�ೆ�ೕ�ನ ಸಂರ�ಸುವ ��ಾ�ಯಕ
�ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಎಷು� ಆಳ�ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ಾ�ತು, 130 ಕೂ� �ೆಚು� ನಗರಗಳ� �ೕ�ಾವ� �ೊ��ಗಳನು� (ಈಗ
�ೆ�ೆಗಳ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ) ���ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ಾಲು�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಪರಸ�ರ ಸಂಪ��ಸುವ ಮೂಲಕ
ಉ�ದು�ೊಂ��ೆ. �ಾ�ೋ�ತ ನ�ಗ�ಂದ ಪ��ಾನ�ಾ� ಶುಷ� ವಲಯಗಳ�� �ಾ�ಪಕ�ಾದ ನಗ�ೕಕರಣ, ಕೃ� ಮತು� �ಾ��ೕಣ
ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೆಂಬ��ತು. 20�ೇ ಶತ�ಾನದ ಆರಂಭದ�� ��ೆಂ�ೋ�ಾ�ೋ, ಹರ�ಾ�, �ೋಲ�ೕ�ಾ, �ಾ�ಗಂ�
ಇ�ಾ��ಗಳ�� ಪ� �ೆ�ಾದ ಅವ�ೇಷಗ�ಂದ ���ಸ�ಾದ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾಲು�ೆಗಳ��, ಕು�ಯುವ �ೕ��ೊಂ��ೆ ಬಳ�ದ �ೕರನು�
�ೆ�ೆಸದಂ�ೆ ಜನರು �ಾಗರೂಕ�ಾ�ದ�ರು. �ಾಸ�ವ�ಾ�, ಪ�� ಮ�ೆಯಲೂ� �ೌ�ಾಲಯಗಳ� ಮತು� �ೆ��� ಇತು�. �ೆ�ೆಗಳ�
ಇದ�ಂದ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ  �ಾ�ನ�ವನು� ತ��ಸ�ಾ��ೆ.

ನಮ� ವ�ಾಹತುಗ��ೆ �ೕಜ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಸುವ ಆ ಕಲ��ೆಗಳನು� �ಾವ� �ೋ��ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಒತ�ಡದ �ೕ�ನ ಪ����ಯನು�
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ��ಾ�ಸಲು ಶತ�ಾನಗ�ಂದ ನಮ�ೆ ಹ�ಾ�ಂತ�ಸಲ�ಟ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ಾನ ಮತು� ಬು��ವಂ��ೆಯನು�
�ಾವ� ಬಳ��ೊಳ����ಲ� ಎಂಬುದು ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ��ೕ ಸ�ಾ��ಾ� �ೇ�ದರು. ಬಹು�ೇಕ ಎ� �ೆ�ೆ ಎದು�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಮದ
�ೋ� �ೆ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಕ� �ಂದ �ೕರು ತರಲು ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ�ಳ� (��ೇಷ�ಾ� �ೆಣು� ಮಗು) ಉದ� ಮತು� �ಾ�ನ
ಸರ� �ಾ�ನ�� �ೇ�ೆ �ಂ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದು ಸ�ಷ��ಾ��ೆ, ಇದು �ತೃಪ�ಭುತ�ದ �ಂ�ೆ ನಮ� ಕುಟುಂಬಗ��ೆ ಸ��ೕಯ�ಾ��ೆ
ಮತು� �ೕ�ನ ಒತ�ಡವನು� ��ಾ�ಸುವ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ. ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಮ��ೆಯ��ೆ .

�ೆಂಗಳ��ನಂತಹ �ೊಡ� ಮ�ಾನಗರಗಳ� ದೂರದ ನ�ಗ�ಂದ �ೆ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ �ೕ�ನ
ಒತ�ಡ�ಂದ �ಾ�ಾಗಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ: �ಾ�ೇ� �ೕರನು� 100 ��ೕ ದೂರ�ಂದ ಮತು�
500 �ೕಟ� ಎತ�ರ�ಂದ ಹಣ, �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�, ಶ�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ
�ೆಚ�ಗಳ �ೊಡ� ಹೂ��ೆಯ�� ಸಂಗ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇನೂ� ಅಧ�ದಷು� ನಗರ
�ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ. ಉ�ದ ಜನಸಂ�ೆ�ಯು ಅಂತಜ�ಲ�ಂದ ಬದುಕ�ೇ�ಾ��ೆ. ಮತು�
�ಾಸ�ವ�ೆಂದ�ೆ ಬಹು�ೇಕ ಎ� �ೆ�ೆ ಅಂತಜ�ಲ ಮಟ�ಗಳ� �ೇಗ�ಾ� ಕು�ಯು���ೆ,
ಕಲು�ತ�ೊಳ�����ೆ ಮತು� ಇದು ಅಂತಹ ಬೃಹ� ನಗರ ಮತು� ಅದರ 1.4 �ೋ� ಜನರ
�ೕವನ�ೆ� �ಜ�ಾದ �ೆದ��ೆಯನು� ಪ�ಸು�ತಪ�ಸುತ��ೆ. ಈ �ೆಚು� ಒತ�ಡದ ಪ����ಯ��
ನಗರವ� �ೆಚು� ಕಲು�ತ ಮತು� �ಷಪ��ತ ���ಯ�� ಬಳಸುವ �ೕರನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು
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ಅಪ�ಾಧ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅದು ಎಷು� �ಾ�ಪಕ�ಾ��ೆ�ಂದ�ೆ ಅದನು� �ಾ�ಾನ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ.

�ಯಂತ�ಕ ವ�ವ� �ೆಗಳ� ಈ �ಪ��ನ ಪ����ಯನು� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಫಲ�ಾ�ಾಗ, ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ ಪ�ಯತ�ಗಳ� �ೇ�ೆ
��ಾ�ಯಕ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಅವರು �ವ��ದರು. ಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆಯು ನಗರದ �ಾ�ಜ�ವನು� ಹ��ಯ
�ಾಡು ಮತು� ಜನ�ಾ�ಾನ���ೆ ಸು�ಯುವ�ದನು� ��ೋ�ಸಲು ದ�ತ ಸಂಘಷ� ಸ��ಯು �ೆಂಗಳ��ನ ಉತ�ರದ
�ಾವ��ಪ�ರದ ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳನು� �ೇ�ೆ ಮುನ��ೆ�ತು ಎಂಬುದ�ೆ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊಂಡರು. ಇದು ಕ�ಮಗಳ
ಸರ��ೆ �ಾರಣ�ಾ�ತು, ಇದು ಅಂ�ಮ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�ಂ� �� ಗಳನು� ಮುಚ�ಲು �ಾರಣ�ಾ�ತು, ಈ ಪ�ಯತ�ವನು� ESG
ಎರಡು ದಶಕಗಳ�� ಸತತ�ಾ� �ೆಂಬ��ತು. �ೕರು (�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ) �ಾ��ೆ, 1974 ರ �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಬಳ��ೊಳ��ವ
ಮೂಲಕ ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ �ೕವನ, �ೕವ�ೋ�ಾಯ ಮತು� ಸ�ಚ��ೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು�ಗಳ �ರುದ� ಅಪ�ಾಧದ
ಆ�ೋಪವನು� ��ಎಂ��ೆ ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ಜ�ವನು� ಎ�ೆಯುವ�ದನು� ��ಾ�ಸಲು ESG ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಸ�ಾಯ
�ಾ�ತು ಎಂಬುದು ಇದರ�� ��ಾ�ಯಕ ��ಾ�ಯಕ�ಾ��ೆ. ಪ�ಸರ. ಈ ದೂ�ನ ಬ� �ೆ ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ��ದ��ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�
�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ� (�ೆಎ� ���) ಕತ�ವ� �ೋಪ ಎಸಗ��ೆ ಎಂಬ ಭಯ�ಂದ �ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಕರನು� ಒ�ಾ���
ಈ ಹೂಳನು� ಮುಚು�ವಂ�ೆ ಒ�ಾ��ಸ�ಾ�ತು.

2012ರ�� ಹೂಳನು� ಮುಚ��ಾ�ದ�ರೂ3 �ಾ�ನ�ದ ಸಮ�ೆ� ಮುಂದುವ���ೆ ಎಂದು ��ೕ. ಸ�ಾ��ಾ� �ೇ�ದರು . ಮತು� ಎರಡು
ದಶಕಗಳ �ಂ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಲು ಒಕೂ�ಟದ �ಾ�ನ ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾವ��ಪ�ರದ�� ಉ�ಾ��ಸುವ �ಾ��ಂದ �ೇ�ೆ
�ಧ��ಸ�ಾ�ತು ಎಂದು �ವ��ದರು, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕ�ಸುವ ಹುಲು��ಾವಲುಗಳ� �ಾ�ನ�ರ�ತ�ಾ��ೆ. ಈಗ ಆ �ಾಮ� ಗಳ�
�ಷ�ಾ��ಾ� �ಾಪ����ೆ ಮತು� �ಾರೂ �ಾಲನು� ಖ�ೕ�ಸದ �ಾರಣ �ೈತರು ಮತು� ಪಶು�ಾಲಕರು ತಮ�
�ಾನು�ಾರುಗಳನು� ಸಂಕಷ�ದ�� �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು ಒ�ಾ����ಾ��ೆ. ಈ ಹೂಳ� ತುಂ�ದ �ೕರು �ಾಲು�ೆಗ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆಗ��ೆ
ಹ�ಯುತ��ೆ ಮತು� ಅಂ�ಮ�ಾ� ಅ�ಾ�ವ� ನ��ೆ ಅಡ��ಾ� ���ಸ�ಾದ �.�.ಹ�� ಅ�ೆಕಟ�ನು� ತಲುಪ�ತ��ೆ, ಅ��ಂದ

�ೆಂಗಳ��ನ �ೆಲವ� �ಾಗಗಳ� �ೕರನು� ಪ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾವ��ಪ�ರದ�� ಸು�ದದು� �ಷಪ��ತ �ೕರು ನಗರ�ೆ� ಮರಳ���ದ�ಂ�ೆ
�ಾ�ನ�ದ ಚಕ� ಪ�ಣ��ೊಂ��ೆ. ಇದು ನಮ� �ಲ����ಂದ �ಾವ� ಸೃ��ಸುವ ಅನಗತ� ಅ�ಾಹುತ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು
�ಾ�ಾ�� ನ�ೆ�ದರು.

�ಾ�ನ�, ಅ�ಕ�ಮಣ ಮತು� ��ಾಶ�ಂದ �ಾಲು�ೆಗಳ�, ಕುಂ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೆ�ೆದ �ಾ�ಗಳನು� ರ�ಸ�ೆ ನಮ� �ೆ�ೆಗಳನು�
ಉ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಒ�� �ೇ�ದ ಅವರು, ಇಎ� � �ೆ�ೆ ಪ�ಕರಣದ ��ಾ�ರವ� ಭೂದೃಶ��ೊಂ��ೆ �ೕ�ನ ಪರಸ�ರ
ಸಂಬಂಧವನು� �ೇ�ೆ ��ಾ�ಯಕ�ಾ� ಎ�� �ೋ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಆಡ�ತದ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಮಹತ�ವನು� �ವ��ದರು. ಮತು�
ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ� ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ ಅ��ಾರದ ��ೇಂ��ೕಕರಣವ� ನಮ� ಅನುಕೂಲ�ಾ�� ಮತು� ಭ�ಷ�ದ��
ಇರುವವ��ೆ ಪ�� �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ವನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು. �ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನಗಳ�,
ಪ��ಾಮ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� ಸಂರ��ಾ ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ಾ���ಾರದ �ಾ��ೆ, ಜಲ �ಾ��ೆ ಮತು� ��ಾ�/ನಗರಸ�ೆ �ೆ�ೆ

3 For more information :
http://esgindia.org/new/events/media/press-release/Bengalurus-toxic-legacy-investigating-mavallipura
s-illegal-landfills-2/
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ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ� ಜಲಮೂಲಗಳ ಆಡ�ತದ�� �ೇ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ಧ��ಸುವ ��ಧ ಆಡ��ಾತ�ಕ ಆ�ೇಶಗಳ
ಪ��ಾಮ�ಾ�, ಈಗ ರ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ��ೆ. ಅ�ೆಲ�ವನೂ� ಮತು� �ೇವಲ ಎರಡರ ಒಂದು ವಷ�ದ�� ಅವರನು� ಉತ�ಮ
ಆ�ೋಗ��ೆ� ಪ�ನಃ�ಾ���. ಇದಲ��ೆ, ಮ�ೆ�ೕರು �ೊಯು� ಮೂಲಕ ಎ� �ೆ�ೆ ಮ�ೆ�ೕರನು� ಸಂರ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳನು�
ಕಂಡು��ಯುವ�ದು ಅತ�ಗತ�. ಪ���ಂದು ಮ�ೆಗಳ� ಮ�ೆ�ೕರನು� �ೊಯು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಮ� �ೕ�ಗಳ�� ವ�ಥ��ಾಗು��ರುವ
ಅ�ೊ�ಂದು ಮ�ೆಯು ಪ��ಾಹ�ೆ� ಮತು� �ೕವ ಮತು� ಆ�� �ಾಶವನು� ತ��ಸಬಹುದು ಮತು� �ೕರನು� �ೆ�ೆ��ೊಂಡು �ೕವನ ಮತು�
ಉತ�ಮ �ೕವನವನು� ನ�ೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲ�ೆ �ೕ�ದರು.

ಇ�ೆಲ�ವ� ಫಲಪ�ದ�ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ, ಪ�� �� �ೆ ಮತು� ಪ�ರಸ�ೆಗಳ�� ಸ�ೋವರ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ �ಯ�ತ
�ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ ಅಗತ� ಎಂದು ಸ�ಾ��ಾ� ಒ�� �ೇ�ದರು. ಕ�ಷ� ಒಂದು �ಂಗ��ೊ�� ಸ�ೆ ನ�ೆ�ದ�ೆ, ಅದು �ೆ��ಾ�ಕ
ಪ�ಗ�ಯನು� ಅ�ೆ�� ಕ���ೆ ವರ� �ಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಂತರ �ೈ�ೋ� ��ೆ ಪ�ಗ�ಯನು� ವರ� �ಾಡುತ��ೆ. �ಾ��ಾಂಗದ
�ೕ���ಾರ�ೆ�ಂ��ೆ ಈ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ ವ�ವ� �ೆಯು ಪ�ಸರದ �ಾ�ಯ�ಾಸ� ಮತು� �ಾ�ಾನ�ರ ಆಡ�ತದ�� ��ಾ�ಯಕ
ಪ�ಗ��ಾ��ೆ ಮತು� ಎ� �ೆ�ೆ ಜನರು ಇದರ ಪ��ೕಜನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು ಮತು� ತಮ� �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ವನು� ರ�ಸ�ೇಕು
ಮತು� ಸಂರ�ಸ�ೇಕು.
��ೕ �ಾ��ಾ� ಎ��ದ ತುತು� ಕ�ಮದ ಅಗತ�ವನು� ಪ��ಧ��ಸು�ಾ�, ಸ�ಾ��ಾ� ಅವರು �ೈ�ೊಳ��ೇ�ಾದ ��ಧ
�ಾಯ�ಗಳನು� ಗುರು��ದರು, ಅವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ ಎ�ಾ� �ಾಲು�ೆಗಳ�, ಕುಂ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೆಗಳ�, ಇ�ಾ��ಗಳ ಆ�ಾಯ
ಸ�ೕ�ೆ, ಅವ�ಗಳ ಗ�ಗಳನು� �ಗ�ಪ�ಸಲು ಮೂಲ ನ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ; ಒತು�ವ�, ಹೂಳ� ಮತು� �ಾ�ನ��ಂದ
ಆದ��ೆಯ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆಗಳ ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ; �ಾಲು�ೆಗಳ� ಮತು� ಸ�ೋವರಗಳ ಉದ�ಕೂ� ಅ�ವೃ���ಲ�ದ ವಲಯಗಳನು�
ರ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� ಸ��ೕಯ�ಾ� ಉಪಯುಕ��ಾದ ಮರಗಳ� ಮತು� ��ೆಗಳನು� ಅ�� �ೆ�ೆಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ
ಪ�ಯತ�ಗಳ� �ೕ�ನ ಭದ��ೆಯನು� ಪ�ನ����ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೈತರನು� ಸಂಕಷ��ಂದ ತ�ೆಯುತ��ೆ ಮತು� ನಗರ
ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ೆಚು� ಅಗತ��ರುವ �ೕ�ನ ಭದ��ೆಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. �ೇವನಹ��ಯ �ೈತರು ಈಗ �ೆಂಗಳ�ರು
��ಾನ ��ಾ�ಣದ�� �ೌ�ಾಲಯದ ಆಸನಗಳನು� ಒ�ೆಸು��ರುವ�ದು ಆ�ತ�ಾ� ದುರಂತ�ಾ�ದು�, ನಮ� �ೕ�ನ
�ಾ�ಾನ� �ಲ����ಂದ ಅನಗತ��ಾ� ಉಂ�ಾದ ಕೃ� ಸಂಕಷ��ಂದ ಇಂತಹ ನು�ತ �ೈತರು ನಷ��ಾಗ�ಾರದು
ಎಂದು ��ೕ. ಸ�ಾ��ಾ� ಉ� �ೇ��ದರು. ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ� ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ೕ�ನ
ದುರುಪ�ೕಗವನು� ತ�ೆಗಟು�ವ �ೕ�ಯ�� �ೆಲಸ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು ಅವರು ಒ�ಾ���ದರು, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ
��ಾನ��ಾ�ಣದ�� ಮತು� ಸುತ�ಮುತ��ನ �ೇ�ೆ� ಸಮು�ಾಯಗಳ� ಪ�� ಮ�ೆಯಲೂ� ಜಕು� ಮತು�
ಈಜು�ೊಳಗಳ�� �ಾ�ೊ�ಳ��ವ ಅ� ��ೕಮಂತರ ಅದೂ�� �ೕವನ�ೈ�ಯನು� ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ. �ೊರ�ನ �ಾ�ಮ
ಕು�ಯುವ �ೕ��ಾ� ಪರ�ಾಡು���ೆ. �ೕ�ನ ಭದ��ೆ ಮತು� ಸ��ೕಯ ��ಾ�ಗಳ �ೕವ�ೋ�ಾಯದ �ೆಚ�ದ�� ಇಂತಹ
�ೕಜ�ೆಗಳನು� 'ಅ�ವೃ��' ಎಂದು ಕ�ೆಯಬಹು�ೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ����ದರು.

�ೆಂಗಳ��ನ�� ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ಸು�ದ �ಾ� ಮ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಜ
�ಾಲು�ೆಗಳ �ೕಕರ ಮರು-ಇಂ��ಯ�ಂ� ಮತು� �ಾಂ��ೕ�ೕಕರಣವ�
ಇಬ�ರು ಜನರ �ಾ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾರಣ�ಾ�ತು ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸುವ
ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ಪ�ಕಟ�ಾದ �ೇಖನದ ಬ� �ೆಯೂ ಅವರು ಗಮನ �ೆ�ೆದರು.
ಮುಖ�ಮಂ�� �ೊ�ಾ�� ಅವರ ಇ��ೕ�ನ �ೇ��ೆಗಳನು�
ಉ� �ೇ��ದ ಅವರು, �ೆಂಗಳ��ನ ಸು�ಾರು 840 ��ೋ�ೕಟ�
�ಾಜ �ಾಲು�ೆಗಳ�� 70% ರಷು� ಅ�ಕ�ಮಣ�ಾ��ೆ. ��ೕಗಳ �ೇತೃತ�ದ
ಜಂ� �ಾಸ�ಾಂಗ ಸ��ಯಂತಹ ��ಧ ಸ��ಗಳ� �ೕ�ನ
�ಾ�ಾನ� ಅ�ಕ�ಮಣವನು� ಗುರು���ೆ. ಎ � �ಾಮ�ಾ��, ಲ���
�ಾ� ಸ�� ಮತು� �ಾಲಸುಬ�ಹ�ಣ�� ಸ��, ಇ�ಾ�� ಆದ�ೆ ಈಗ
�ಜ�ಾ�ಯೂ ಮುಖ��ಾದ �ಷಯ�ೆಂದ�ೆ ಇಂ�ನ �ೕ��ೆಯನು�
�ೕ�ನ �ಕ����ಂದ ರ�ಸಲು ಮತು� ಭ�ಷ��ೆ� ಉಡು�ೊ�ೆ
�ಾಶ�ಾಗದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ�ಲು ಜನರು ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ�
ಒಗೂ�ಡ�ೇಕು. ಮತು� ಕಲು�ತ �ೆ�ೆಗಳನು� �ೊಡ ರ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ
ಎಂದರು.

ಇದ�ಾ�� ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರದ ಉಸು��ಾ�
�ೊಂ�ರುವ ��ಾ�/ನಗರಸ�ೆಯ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳನು�
ಬಳ��ೊಳ��ವ ಮಹತ�ವನು� ಒ�� �ೇ�ದ ಅವರು, ಪ��ಾರ�ಾ��
�ೈ�ೋ� ��ೆ �ಾ�ಸುವ ಅಗತ��ಲ�. "ಜನರು ಇರುವ�� �ಾ�ಯ
ತಲು��ೆ" ಮತು� ಜನರು ಇದನು� ಬಳ��ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು ಅವರು
ಸಲ�ೆ �ೕ�ದರು. �ಾವ ಇಎ� �ಯು ‘�ಂಬ�ೆ��ೆ’/9�ೆ
ಅ��ಾನವನು� ಆರಂ���ೆ ಎಂದು ಅವರು �ಾ�� �ೕ�ದರು.
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ಆ�ೇಕ� ನ�� ��ೕಮ�.  ಜನ�.ಎ�  ಇಎ� �ಯ ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೕಜ� (ಇ� ಕೂ��� ಅಬ��ಸಂ)  ಅವರು ಇ�ೇ
��ಾರಗಳನು� ಮಂ��ದರು. ��ೕ. ಈಶ�ರಪ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೕಜಕರು, �ಾಮಥ�� ��ಾ�ಣ- �ಾಮ�� ಆ�
ಇಎ� � ಅವರು ಎ�ಾ� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� ಸಂ�ೕ��ದರು.

ಆ�ೇಕ� �ಾ�ಾ��ಾರ�ಾ�� ಸ��
��ೕ. ಈಶ�ರಪ� ಎಂ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೕಜಕರು, ಪ�ಸರ �ೆಂಬಲ ಗುಂಪ�, ��ೕಮ�. �.ಎ�.�ಾ��, ವಲಯ ಅರ�ಾ���ಾ�,
ಆ�ೇಕ�, ��ೕ. �ೈ ಪ��ಾ�, ಅಧ��ರು, ವ�ೕಲರ ಸಂಘ, ಆ�ೇಕ�, ��ೕ. ಸಂ�ೕ� �ಾ��ಾ�, ��ಯ ��� �ಾ��ಾ�ೕಶರು
ಮತು� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರ (�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �.) ಮತು� ಸದಸ�ರು, �ೆಂಗಳ�ರು
�ಾ��ಾಂತರ ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��, ��ೕ. �ಾ�ಾಯಣ�ಾ��, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಇಒ, ಆ�ೇಕ�, ��ೕ.
ಆ�.ಚಂದ��ೇಖ�, ಸ�ಾಯಕ ಸ�ಾ�� ಅ��ೕಜಕರು ಮತು� �ಾಯ��ಾ� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, �ಾಲೂ�ಕು �ಾನೂನು �ೇ�ಾ
ಸ��, ��ೕಮ�. ಜನ�.ಎ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೕಜ�, ಪ�ಸರ �ೆಂಬಲ ಗುಂಪ�.
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�ೆ�ೆಗಳ ಸಂರ��ೆಯ��ನ ಆಡ��ಾತ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ�:
�ೇವನಹ�� �ಾ�ಾ��ಾರದ�� �ಾಗವ��ದ �ೆಂಗಳ�ರು
�ಾ��ಾಂತರ ��ಾ���ಾ� ��ೕ. �ೆ.��ೕ��ಾಸ ಐಎಎ�  �� �ೆಯ ಎಲ�
�ೆ�ೆಗಳನು� ಸಂರ�ಸ�ೇ�ೆಂದು  ಆಶಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 710 �ೆ�ೆಗಳ
ಸ�ೆ� �ಾಡ�ಾ�ದು�, 643 �ೆ�ೆಗಳ� ಒತು�ವ��ಾ��ೆ ಎಂದರು.
��ಾ�ಡ�ತ 544 �ೆ�ೆಗಳ ಒತು�ವ� �ೆರವ� �ಾಡುವ��
ಯಶ���ಾ��ೆ ಎಂದು ���ದರು.

��ೕ ��ೕ��ಾ� ಅವರು �ಾಮ�� ನ ಅ�ಕ�ಮಣವ� �ೆ�ಾ�� �ಯ�
ಎ�ೆ�ೕ� �ೆವಲಪ� ಗಳ �ಾಭವನು� ಹುಡುಕುವ ಕ�ಮ�ಾ��ೆ ಮತು�
�ೕವ�ೈ�ಧ��ೆ ಮತು� �ೕವ�ೋ�ಾಯದ ನಷ��ಂದ �ೊ�ೆಯನು�
�ಾವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಎ�� �ೋ��ದರು. �ೆ�ೆಯ�� �ೕವ
�ಾಶ�ಾದ�ೆ ನಮ� ಆ�ೋಗ� �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ���ದರು.

ಕಟು����ನ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂಡ�ೆ �ಾತ� �ೆ�ೆಗಳ ಒತು�ವ�ಯನು�
ತ�ೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪ��ಾ���ದರು. ಪ�ಸು�ತ, �ೆ��ನ
ಅ�ಕ�ಮಣ�ಾರರು ಸಣ� ದಂಡ�ಂದ ತ����ೊಳ���ಾ��ೆ ಮತು�

ಅ�ಕ�ಮಣ�ೆ� ಮರಳ��ಾ��ೆ. �ೆ��� �ಾ��ೆಯ ದಂಡದ �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಅನ��ಸ�ಾಗುವ�ದು
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಅವರು ಉತು�ಕ�ಾ��ಾ��ೆ, ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾ�ನ� ಮತು� �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�
ಅ�ಕ�ಮಣದ �ರುದ� �ಾಗೃ� ಮತು� ಭಯ��ೆ. ಇ��ೕ�ನ �ಾರಗಳ�, �ಂಗಳ�ಗಳ�� ಸು�ದ �ಾ� ಮ�  ೆ�ಾಗೂ �ೆ &
� �ಾ���ಂದ ಬಂದ �ೕ��ಂದ �ೇವನಹ��ಯ 33 �ೆ�ೆಗಳ� ತುಂ��ೆ ಎಂದು ಅವರು ಗುರು���ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�,
�ಾಲು�ೆಗಳ� ಮತು� ಕುಂ�ೆಗಳ� ಅ�ಕ��ಸಲ����ೆ ಮತು� ಇದು �ೕ�ನ ಹ�ವ� ಮತು� ಗ�ಷ� ಸಂಗ�ಹ�ೆ�ೆ ಪ��ಾಮ
�ೕರು���ೆ. �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಚಟುವ��ೆಗಳ�� �ಾವ�ಜ�ಕರ �ಾ�ೊ�ಳ����ೆ, ಸ�ೋವರ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ��
�ಯ�ತ�ಾ� ಮತು� ಸ��ಯ�ಾ� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೕರು, �ಾ� ಮತು� ಭೂ�ಯನು� �ಷಪ��ತ�ಾ�ಸುವ
���ನ�� ಪ���ಬ�ರ ಸಂಘ�ತ ಕ�ಮವ� �ಂ�ನ �ಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ���ಾ��ದರು.

ಕ�ಮ�ಾ�� ಕ�ೆ:

�ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�� ಹಲ�ಾರು �ಾ�ನ�
ಸದಸ�ರು ತಮ� �ಾಲೂ�ನ�� ಕ�ಮ
�ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾವ�ಜ�ಕರನು�
��ೕ�ಾ���ದರು. �ೊಸ�ೋ�ೆಯ��, ��ೕ.
ಉ�ಾ ಶಂಕ� ಎಂಎ�, ಉಪ ��ೕ�
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ವ��ಾ���ಾ�, �ೊಸ�ೋ�ೆ, �ೆಂಗಳ��ನ�� �ೕ�ನ ಭದ��ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು �ೕ�ನ
ಸಂರ��ೆಯ ಸಂಪ��ಾಯವನು� ಮುಂದುವ�ೆಸುವ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಎ�� �ೋ��ದರು.
ಶತ�ಾನಗ�ಂದ ���ಸ�ಾದ �ೆ�ೆಗಳ �ಾ��ೕನ ���ಗ�ಗಳನು� �ೆನ���ೊಂಡ ಅವರು,
ಅವ� ಪ�ಸು�ತ ಆ�ರುವ ಡಂ�ಾ�� �ಗಳತ� ಗಮನ �ೆ�ೆದರು. ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ ಬ� �ೆ
�ಾಳ� ವ�ಸದ �ಯ� ಎ�ೆ�ೕ� �ಾ�ಗಳ ಅ�ಾಗರೂಕ�ೆಯ ಬ� �ೆ ಅವರು ಗಮನ �ೆ�ೆದರು.
�ೕರು ಮತು� �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ� ರ��ೆ�ಾ� ಈ �ೋ�ಾಟದ�� ಜನರು ಒಗ��ಾ�� �ಲ��ೇಕು
ಮತು� ಈ ���ನ�� ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��, ��ಒಗಳ� ಮತು� �ಎ� ಎ� ಎ�ಂ��ೆ
�ೆಲಸ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು ಅವರು �ೋ�ದರು.

�ೆಲಮಂಗಲದ�� ��ೕ. �ಾಲೂಕು �ಾನೂನು �ೇ�ಾ ಸ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ಸರ�ಾ� ಅ��ೕಜಕರು �ಾಗೂ �ಾಯ�
��ಾ�ಹಕ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� ಮು��ಾ� ಎಂ, �� �ೆಯ�� �ೕ�ನ ಭದ��ೆಯ�� �ೆ�ೆಗಳ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು�
ದೃಢಪ��ದರು ಮತು� �ಾ�ನ��ಾರರು ಮತು� ಅ�ಕ�ಮಣ�ಾರರ �ರುದ� ���ನ�
�ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಕಟು���ಾ�� �ಾ��ೊ�ಸಲು ಕ�ೆ �ೕ�ದರು. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� ಸಂರ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ��
ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೈ�ೋ�� ��ೇ�ಶನಗಳ ಅನು�ಾ�ನವನು� �ಾ��ಪ���ೊಳ��ವ�� ಮುನ��ೆಸ�ೇಕು ಮತು� �ಾನೂನು
ರೂ��ಾಗ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒ�� �ೇ�ದರು.

ಆ�ೇಕ� ನ�� ವ�ೕಲರ ಸಂಘದ ಅಧ�� ಆ�ೇಕ�
��ೕ. �ೈ ಪ��ಾ� ಅವರು ಸ�ಾ�ರವನು�
�ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾ�� �ಾಡಲು �ಾ�ಾ�ಕ
ಚಳ�ವ�ಗಳ�� ಯುವಕರು �ಾಗವ�ಸುವ
ಮಹತ�ವನು� ಒ�� �ೇ�ದರು. ಭ�ಷ�ದ�� ಇಂತಹ
ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು �ಾವ�ಜ�ಕರು
�ೕ�ನ ಮೂಲಗ��ೆ �ಾ�ಜ�ವನು� ��ೇ�ಾ�
�ಾಡುವ�ದನು� �ಎ� ಎ� ಎ�ೆ ವರ� �ಾಡುವ
ಅಗತ�ವನು� ಅವರು ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ��ೕ. �ೈ
ಪ��ಾ� ಅವರು �ಾಲೂ�ನ ಎ�ಾ�
ಜಲಮಂಡ�ಗಳನು� ರ�ಸುವ�� ವ�ೕಲ

ಸಮು�ಾಯದ ಸಹ�ಾರವನು� �ೕ�ದರು.
��ೕ ಆ� ಚಂದ��ೇಖ�, ಸ�ಾಯಕ ಸ�ಾ�� ಅ��ೕಜಕರು ಮತು� �ಾಯ��ಾ� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, �ಾಲೂ�ಕು
�ಾನೂನು �ೇ�ಾ ಸ��, ಆ�ೇಕ� �ಾಲೂ�ಕು, ಆ�ೇಕ� �ಾಲೂ�ಕು ಅವರು �ೆ�ೆಗಳ ಸಂರ��ೆಯ�� ಯುವಕರ �ಾತ�
ಮತು� ಅವರ ಉ�ಾ�ಹ�ಂದ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� ಎ�� �ೋ��ದರು. �ಾಂ��ಾ�ಕ ಆ�ೇಶದಂ�ೆ ಎಲ��ಗೂ
ಜಲಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಪ��ೇಶದ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಅವರು ಸೂ��ದರು ಮತು� ಅಂತಹ ಒಳ�ೊಳ����ೆಯ
�ಾ�ಾವರಣವ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಒಳ�ೊಳ����ೆಯ ಮೂಲಕ �ೆ�ೆಗಳನು� ರ�ಸಲು ಮತು� ಆಡ�ತ �ಾಡಲು ಸ�ಾಯ
�ಾಡುತ��ೆ ಎಂದು �ೇ�ದರು.
ಪ���ಂದು �ಾ�ಾ��ಾರವ� ಸಂ�ಾ�ಾತ�ಕ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆ�ತು ಮತು� �ೆ�ೕ�ಕರ ಸ��ಯ �ಾ�ೊ�ಳ����ೆ�ೆ
�ಾ��ಾ�ತು. ಆ�ೇಕ� ನ�� ��ೕಮ� ಮಮ�ಾ �ಜ�ಾ�  ಗಮನ ಮ��ಾ ಸಮೂಹದ  ಅವರು ಸ�ೋವರದ
ಆವರಣದ�� ತಮ� �ಾಮೂ�ಕ ಬಳ�ೆ, �ಾ�ೕಕತ� ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ�� ಮತು� �ಯಮಗಳ�
ಮತು� �ಯಮಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� ��ೆಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ವ�ಸುವ
ಫಲಕವನು� �ಾ��ಸಲು ಫಲಕವನು� �ೇ�ದರು.

�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ��ೆ�ಯ �ಾಲೂಕು
ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� �ಧ���ದ ಕ�ಮಗಳ ಸಂಗ�ಹ

1. ಪ�� ಪಂ�ಾಯ�ಯ��ನ ಎ�ಾ� �ೆ�ೆಗಳ �ಾ��ಯನು� �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಮತು�
�ಾಲೂಕು ಮಟ�ದ�� ಅ�ೇ �ಾ��ಯನು� ಸಂಗ��ಸುವ�ದು. �ಾ��ಯು
ಸ�ೋವರಗಳ �ೆಸರುಗಳ�, ಪ�ನರು��ೕವನ ���, ಸಂಪ�ಣ� ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆಂ��ೆ ಪ�� �ೆ�ೆ�ೆ
ಸಂರ�ಕ/��ೕ�ತ ಅ��ಾ�, ನ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ �ೆ�ೆಯ ���ೕಣ�, ಅ�ಕ�ಮಣದ �ವರಗಳ� ಮತು� ���
ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ �ೊ�ೕ� ನ�� ಇ�ಸುವ�ದನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.

2. ಎ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ�� �ೆ�ೆಗಳ ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೆ� �� ಹಂ��ೆಯ �ವರಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಮತು�
�ಾವ�ಜ�ಕರು ಮತು� ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ���ಂ��ೆ �ವರಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು.
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3. ಪ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ನ �ಾ��ಕ �ೆ�ೆ ಪ�ನರು��ೕವನ �ಾಯ� �ೕಜ�ೆಗಳ �ವರಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು
ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕರು ಮತು� ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ���ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು.

4. ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ�� �ೆ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳನು�
ರ�ಸುವ ಕು�ತು �ಾ��ಯನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು

5. �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ�.�ೆ.�ಾ�ೕ� ವರ�ಯ�� ಸೂ��ರುವಂ�ೆ �ೆ�ೆ ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳ ಅ�ವೃ�� ಇಲ�ದ
ವಲಯದ�� ಸೂಕ� ಸಸ�ವಗ�ವನು� �ೆ�ೆಸಲು ಅರಣ� ಇ�ಾ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಮನ�ಯ �ಾ�ಸುವ�ದು ಮತು�
ಮೂರು ವಷ�ಗಳ ಅವ��ೆ ಅದನು� �ವ��ಸುವ�ದು.

6. �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ� �ೆ �ಾ�ೕ� ವರ�ಯ��ನ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಜ�ಾಲು�ೆಗಳ
ಪ�ನ�ೆ�ೕತನವನು� �ೈ�ೊಳ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��.

7. �ೆ�ೆಗಳ�, �ಾಲು�ೆಗಳ�, ಕುಂ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ಗಳ ಸಂರ��ೆ, ರ��ೆ, ಪ�ನವ�ಸ� ಮತು�
ಪ�ನರು��ೕವನ�ಾ�� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ ಮಟ�ದ�� �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� ಉ� �ೇ�ಸುವ�ದು
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8. �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ಾನ ಮತು� ಬು��ವಂ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ��ೆಯನು� ರ�ಸುವ��
ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯದ �ಾಮಥ��ವನು� ���ಸುವ ಕು�ತು ಚ�ೆ�ಗಳನು� ನ�ೆಸುವ�ದು ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ,
�ೇ�ಾಯ, ದನ �ೕ�ಸು��ೆ ಮುಂ�ಾದ ಸ�ೋವರಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ
�ೕವ�ೋ�ಾಯವನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಸ�ೋವರದ ಪ�ಸರ ವ�ವ� �ೆಯ �ಾಯ�ಚಟುವ��ೆ�ೆ
�ೆಂಬಲ �ೕಡುವ �ೕ�ಯ�� �ರಂತರ�ಾ��ೆ. �ಂಗ��ೊ���ಾದರೂ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ೆ ಕು�ತು ಇಂತಹ
ಚ�ೆ�ಗಳ� ನ�ೆಯ�ೇಕು.

9. MNREGA ಮತು� ಇತರ ಸ�ಾ�� �ೕಜ�ೆಗಳಂತಹ �ೕಜ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ� ದುರ�� ಮತು� �ವ�ಹ�ೆ
ಮತು� �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಜ�ಾಲು�ೆಗಳ ಪ�ನರು��ೕವನ�ಾ�� �ಾಕಷು� ಹಣವನು� ��ೕ��.

10. ಸ��ಯ ಮತು� �ೕಸ�ಾದ �ೋ� ��ೕ �ೕ� ಸಂ�ೆ�ಯ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ
��ಾರ�ಾ �ಾಯ���ಾನವನು� �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ ಸುಲಭ�ಾ� ಪ��ೇ�ಸಲು ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡಲು ಮತು�
��ಧ �ಾಯ���ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾ�ೕ�ಾತು �ಾ�

11. �ೇ��ೆ ಆ�ಾ�ತ ಪಂ�ಾಯ� ಮಟ�ದ �ೆ�ೆ ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� ನ�ೆಸುವ�ದು.

�ೆಸಲೂ�ಶ� (ಸಂಕಲ�)
ಅಂ�ಮ �ೆಲಮಂಗಲ �ಾ�ಾ��ಾರದ��, ಈ �ೆಳ�ನ �ಣ�ಯವನು� �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �� �ೆಯ ಪ��
�ಾಲೂ��ಂದ ಸೂಕ� ಪ�ಗಣ�ೆ�ೆ ಮತು� ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ��ಸ�ಾ�ತು. ��ೕಗಳ
ಕ�ೇ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಧ��ಸ�ಾ�ತು. �ಾ��ಾ�, ಪ��ಾನ ��� �ಾ��ಾ�ೕಶರು, �ಾಯ�ದ��, �ೆಂಗಳ�ರು
�ಾ��ಾಂತರ ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ���ಾರ ಮತು� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��, ಪ�� �ಾಲೂ��ೆ
ಎರಡು �ಾರಗಳ�� ಈ �ಣ�ಯವನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸಲು ಮತು� �ಾ���ಾರ/ಸ���ೆ ಪ�ಗ�ಯನು� ವರ� �ಾಡಲು
��ಸ�ಾ��ೆ.

�ಣ�ಯವ�  ಈ �ೆಳ�ನಂ�ರುತ��ೆ:
�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �� �ೆಯ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಮತು� ಆಡ�ತದ ಸೂಕ� ಇ�ಾ�ೆಗಳ� ಮತು� ಏ�ೆ��ಗಳ
ಪ����ಗಳ�, ಪ.ಪ�. 817/2008 ರ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ೌರ�ಾ��ತ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನದಂ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ
�� �ೆಯ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಯ ಸಮನ�ಯದ�� �ೆಲಮಂಗಲ �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ� ಅ��ಾ�ಯ�� ಸ�ೆ
ನ�ೆ�ದರು. 20 ಜೂ� 2022, ಇಂ��ಂದ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ�� �� �ೆಯ ಎ�ಾ� �ೆ�ೆಗಳ�, �ಾಜ �ಾಲು�ೆಗಳ�,
ಕುಂ�ೆಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ ಇತರ ಜಲಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� �ಾನೂನುಬದ��ಾ� ಸ�ೕ�ೆ �ಾ�, �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�
ಸಂರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಅಗತ��ರುವ ಮತು� ಅವಶ�ಕ�ಾದ
ಎ�ಾ� ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಧ��ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�ಸರ ��ಾನದ �ೕ�ಯ�� ಮತು� ���ಾತ�ಕ �ೇವಭೂ�
ಪ�ಸರ ವ�ವ� �ೆಗ�ಾ� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ.
ಈ ಪ�ಯತ�ಗಳ� WP 817/2008, WP 38401/2014, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� ಸಂರ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ
�ಾ��ೆ, 2014, �ೕರು (�ಾ�ನ� ತ�ೆಗಟು���ೆ ಮತು� �ಯಂತ�ಣ) �ಾ��ೆ, 1974 ರ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೌರ�ಾ��ತ
ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಕ�ಾ�ಟಕ ನಗರ ಮತು�
�ಾ��ಾಂತರ �ೕಜ�ಾ �ಾ��ೆ, 1961, ಪ�ಸರ ಸಂರ��ಾ �ಾ��ೆ, 1986, ಅರಣ� ಸಂರ��ಾ �ಾ��ೆ, 1980,
ವನ��ೕ� ಸಂರ��ಾ �ಾ��ೆ, 1972, �ೕವ�ೈ�ಧ� ಸಂರ��ಾ �ಾ��, 2002, ಅರಣ� ಹಕು�ಗಳ �ಾ��ೆ, 2006 ಮತು�
ಇತರ �ಾರಣಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ�.
�ೕ�ನದನು� ಪ�ಗ��, ಇದನು� ಮತ�ಷು� ಪ�ಹ�ಸ�ಾ��ೆ:

1) WP 817/2008 ಮತು� WP 38401/2014 ರ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೌರ�ಾ��ತ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನಗಳ�
ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ಬಂದ ಎ�ಾ� ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶಗಳನು� ಎ�ಾ� ಗಂ�ೕರ�ೆ ಮತು� ತುತು�����ಂ��ೆ
�ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸಲು �ಾ��ಾ�ಕ ಪ�ಯತ�ವನು� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �� �ೆಯ �ೕರು
ಸುರ�ತ.
2) ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯವ� WP 817/2008 ರ�� ರ��ರುವ �ಾ�ಯಮೂ�� ಎ� �ೆ �ಾ�ೕ� ಸ��ಯ
ವರ�ಗಳ�� �ೕಡ�ಾದ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ�� ಎ�ಾ� �ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಜ �ಾಲು�ೆಗಳ�, ಮತು� ಅಂತಹ
ಇತರ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ�ಗಳನು� ಸ�ೕ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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3) ಎ�ಾ�-��ಾ� ಮತು� ಪ�ರಸ�ೆಯ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ� �ಯ�ತ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ, ಕ�ಷ�
�ಂಗ��ೊ�� ಸ�ೆ ನ�ೆಸುತ��ೆ, ಮತು� ಅಗತ��ದ��ೆ, �ೆ�ಾ��, ಮತು� �ೆ�ೆಗಳ ರ��ೆ ಮತು� ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೆ�
ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಳ�ಗ��ೆ ಮತು� ಅಂತಹ ಇತರ ಜಲ �ಾ�ಾನ�ಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗುತ��ೆ.
�� �ೆ. ಈ ಪ����ಯನು� ಮತ�ಷು� �ಾಲೂಕು ಮಟ�ಗ��ೆ ��ೇಂ��ೕಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

4) ��ಾ� ಮತು� ಪ�ರಸ�ೆಯ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ� ಕ�ಮ�ಾ� �ೕವ�ೈ�ಧ� �ಾ��ೆ ಮತು� ಅರಣ� ಹಕು�ಗಳ
�ಾ��ೆ�ಂದ ಕ�ಾ�ಯ�ೊ��ದ �ೕ�ನ �ಾ�ಾನ� ಸಂರ��ೆಯನು� ಒಳ�ೊಳ��ವ�� �ೕವ�ೈ�ಧ� �ವ�ಹ�ಾ
ಸ��ಗಳ� ಮತು� ಅರಣ� ಹಕು�ಗಳ ಸ��ಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂ�ಾದ ನ�ೆಸುತ��ೆ.
5) ��ಾ� ಸ�ೋವರ ಸಂರ��ಾ ಸ�� ಮತು� ಪ�ರಸ�ೆ ಮಟ�ದ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಯು �ಾಮ�ಾ�ಯ ಪ�ಗ�ಯ
ವರ�ಯನು� �ೆ��ಾ�ಕ�ಾ� ಅ�ೆ�� ಸ���ೆ ಸ��ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇ�� ಪ�� �ಾಡ�ಾದ
�ಾಯ�ಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು ಅಗತ��ಾದ ��ೇ�ಶನಗಳ� ಮತು� �ೆಂಬಲವನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅವಶ�ಕ. ಉದ�ೕನು�ಖ
ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಳ�ಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗಲು ಅಗತ��ರು�ಾಗ ಮತು� ಅಗತ���ಾ�ಗ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� ಸಂರ��ೆ
ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ ಮತು� ಇತರ �ಯಂತ�ಣ �ಾ���ಾರಗಳ �ೇ�ೆಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು�
ಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

6) ��� ಸ�ೕವರ ಸಂರ�� ಸ��ಯು ಸ�ೕವರ ಸಂರ�� ಮತು� �ನವ�ಸ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�

�ವ�ಜ�ಕರ ಮತು� ಸಮು�ಯಗಳ ಮನ�ಗ�� �ಜ�ಗಲು ಅ���ಗ� ಲಭ���ವಂ�

ಮತು� ಪ���ಸಬಹು�ದ ಮತು� ಸ�ಯಕ�ದ ��ಯ�� ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು ಎ��

ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಡುತ�� ಮತು� ��� ಮಟ�ದ�� �ಧ��ರುವ ಎಲ� ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಡುತ��.

��ದಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸುವ��, ���ದರೂ ಇದ��.

7) ಕ��ಟಕ �ಜ� ��ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಗ�, ಕ��ಟಕ ��ಂ� ಸಂರ�� ಮತು� ಅ�ವೃ��

����ರ, ಕ��ಟಕ ಅರಣ� ಇ��, ಸಣ� ��ವ� ಇ��, ��� ಇ���ಗಳಂತಹ ಎ��

�ಯಂತ�ಣ ಸಂ��ಗಳ �ಂಬಲ ಮತು� ಸ��ಯ ಸ��ರಗ� - ಪಂ�ಯ� ಮತು�

ನಗರ���ಗ�ರಡೂ ���ಯ ಎ�� ���ಗಳ ಆ�ೕಗ� , �ರು ಮತು� ಪ�ಸರ ಸುರ��ಯನು�
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ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು ಎ�� ಜಲ ��ನ�ಗಳ ರ�� ಮತು� �ನವ�ಸ� �ಯ�ವನು� ��ಳ�ಲು

ಪ�ಯ���ದರು.

8) ��� ಸ�ೕವರ ಸಂರ�� ಸ�� ಮತು� ಪಂ�ಯ� ಮತು� ನಗರ���ಗಳ ಎ�� ಏ���ಗ�

��ನ� ಮತು� ಜಲಮೂಲಗಳ ಅ�ಕ�ಮಣವನು� ತ�ಗಟ�ಲು ಮತು� ಅಗತ����ಗ �ನೂನು

ಪ����ಯ ಪ��ರ ���ಸಲು ಮತು� ��� ರೂಪಗ�ಲ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು �ಲಸ

�ಡುತ��. ಈ ��ನ�ಗಳನು� ಪ���ಸುವ�� �ರತಮ�.

9) ��ನ �ಮ� ಗಳನು� ಪ�ಸರ ಸೂ�� ಸ��ವ ಮತು� �ವ��ಧ� ��ಮಂತ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸುವ

���ಷ� ಸಂದಭ�ಗಳ��, ��� ಸ�ೕವರ ಸಂರ�� ಸ�� ಮತು� ಕ��ಟಕ �ವ��ಧ�

ಮಂಡ�ಯ ನಡು�ನ ಸಮನ�ಯದ��, ಅಂತಹ �ವ ಪ��ಶಗಳನು� ಸ��ಯ �ವ��ಧ��ಂ��

�ವ��ಧ� ಪರಂಪ�ಯ �ಣಗ�� �ೕ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ���ದು. �ವ�ಹ� ಸ��ಯನು�

ಸ��ಯ �ಲಕರ��� ��ಸ���. ಅಂ��, ಅರಣ� ಹ��ಗಳ ���ಯ �ಬಂಧ�ಗಳನು�

ಆ���ಗ� ಮತು� ಇತರ ಅರಣ� ಅವಲಂ�ತ ಸಮು�ಯಗಳ ಅವಲಂಬ��ಂ�� ��

ಪ��ಶಗಳನು� ಸಮು�ಯ ಸಂರ�� ವಲಯಗ�� ರ��ಸಲು ಅನ��ಸ��ತ��.

10) �ಂಗ��ನ ಬ� ��ಚ�� ��� ಕ�� ನ �ಗ�ದಶ�ನದ�� ಮತು� WP 38401/2014 ರ��

ಕ��ಟಕದ �ರ���ತ ��ೕ� �ನ ���ಶನದ ಪ��ರ ಮಧ� ಚ��ಲದ ಜಲಪ�� ಗಣ�ಯ��

ಜನ��ಯ �ಗವ�ಸು��ಯನು� ಉ���ಸಲು ಎ�� ���/�ರಸ�ಯ ಸ�ೕವರ ಸಂರ��
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ಸ��ಗ� ಉಪಕ�ಮವನು� ��ದು���ತ��. ಈ ಜನಗಣ�ಯ ಫ��ಂಶಗಳ ಸಂಗ�ಹವನು�

ಸ�ೕವರಗ� ಮತು� ಇತರ ��ನ ��ನ�ಗಳ ��ಕ ಆ�ೕಗ�ದ ಸೂಚಕ�� ���ಕ��

ಹಂ��ಳ���ತ��. ಅ� ��, ಕ��ಟಕ �ಜ� ��ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯ ಸಮನ�ಯದ��,

�� ಪ��ಶಗಳ ��ನ �ತ-��ಯ�ಕ-��ಕ �ಣಲ�ಣಗಳನು� ���ಸಲು ಮತು�

ಫ��ಂಶಗಳನು� ��ಧ �� �� ಗಳ ಮೂಲಕ �ವ�ಜ�ಕ�ಂ�� ಹಂ��ಳ�ಲು ಎ�� ಪ�ಮುಖ

��ಗ� ಮತು� �ಲು�ಗಳನು� ���ಕ�� ಒ���ದರೂ ಸ��� �ಡ��ತ�� ಇದಲ��, ಬರ

ಪ���� �ೕಶ ಮತು� ಗ� ಮತು� ಭೂ���ನ ಇ��ಯ ಸಮನ�ಯ�ಂ��, ���ಯ ಎ��

�ಲೂ�ಗ� ಅಂತಜ�ಲ ಮಟ� ಮತು� ಅಂತಜ�ಲದ �ಣಮಟ�ದ ಬ�� �ವ�ಜ�ಕ�� ಕ�ಷ�

ವಷ������ದರೂ ���ಯನು� ಒದ�ಸುತ��.

11) ಕ��ಟಕ ಅರಣ� ಇ��ಯು ಕ��ಟಕ ��ೕ� �ನ WP 817/2008 ಮತು� WP 38401/2014 ರ

���ಶನಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��, ಇ�ಗಳ ರ��ತ�ಕ ಕ�ಮ�� ��ಗ� ಮತು� �ಲು�ಗಳ ಸುತ��ನ

ಎ�� ಅ�ವೃ�� ರ�ತ ವಲಯಗ� ಸ��ಯ�� ಸಂಬಂ�ತ ಮತು� ಸ��ಯ ಸಸ�ವಗ��ಂದ

ಸಸ�ವಗ��ಂದ ��� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು ��ನ� ಮತು� ಅ�ಗಳ �ವ��ಧ�

�ಮಥ��ವನು� ���ಸಲು. �ವ��ಧ� �ವ�ಹ� ಸ��ಗ� ಇಂತಹ ಚಟುವ��ಗ��

�ಂಬಲ�� �ಡ���ಂ�ರು�ದನು� ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು ಕ��ಟಕ �ವ��ಧ� ಮಂಡ�ಯ

��ಗಳನು� ಪ�ಯ���ದು.

12) ಜ��� ಎ� � ��� ಸ��ಯ ��ರ�ನ ಅನು�ರ�� ಸ��ಯ ಪ��ಶದ �� ಸಂರ��

ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸಲು ���/�ರಸ�ಯ �� ಸಂರ�� ಸ��ಗ� ಮತು� ��ಗಳ�� ��ಸುವ

ಎ�� ಸಮು�ಯಗ�� �ಂಬಲ �ಡ���ದು. ಇಂತಹ ಸ��ಯ ಸ��ಗ� ��ನ� ಮತು�

ಅ�ಕ�ಮಣ�ಂದ ಈ ಅಮೂಲ��ದ ��ನ ��ನ�ಗಳನು� ರ��ಸುವ�� ಸ��ಯ��
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�ಡ���ಂ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು ಎ�� ಸ�ಯವನು� �ಸ��ಸ���ದು,

ಅ�ಗಳನು� ಬು��ವಂ���ಂದ ಬಳ��ಳ���ತ��, ಪ�ಸರ ಮತು� ���ಕ�� ಒಳ���ವ

��ಯ�� �ನವ�ಸ� �ಡ��ತ�� ಮತು� ಎಚ����ಂದ ಬಳಸು�ದರ ಮೂಲಕ ಅ�ಗಳ

��ಕ ��ಧ��ಯ �ಲ�ವನು� ���ಸ��ತ��. ಮತು� ರ��.

13) ���ಡ�ತ ಮತು� ಪಂ�ಯ� ಗ� ಮತು� ನಗರ���ಗಳ ಎ�� ಏ���ಗ� ��ಗ�, �ಜ

�ಲು�ಗ� ಮತು� ಇತರ ��ನ �ಮ� ಗಳ �ನರು��ವನ ಮತು� �ವ�ಹ�ಯನು� �ಧ��ದ��

��������ದ�ಂದ ಸಮು�ಯಗಳನು� ಒಟು�ಗೂ�ಸಲು ಮತು� ಲ��ಂತರ ಜನ�� ಉ��ೕಗವನು�

ಸೃ��ಸಲು �ಧ���ತ��. ಉ�ಹರ�� ಮ��� �ಂ� ���ಯ ಉ��ೕಗ ��� �ೕಜ�

ಮತು� ಇತರ ಸ�ಜ ಕ��ಣ �ೕಜ�ಗ�ಂ��. ಈ ����, ��� ಸ�ೕವರ ಸಂರ��

ಸ��ಯು ಬಡತನವನು� ���ಸಲು, �ವ�ಜ�ಕ ಆ�ೕಗ� ಮತು� ಆ�ರ ಭದ��ಯನು�

���ಸಲು, ಪ�ಸರ �ಗೃ� ಮೂ�ಸಲು ಮತು�

ಸು��ರ ಅ�ವೃ�� ��ಗಳ �ರ���ಯನು�

ಉ���ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��.

14) ���ಯ��ರುವ ��ನ ಒತ�ಡವನು�

���ಸಲು ಮತು� ಪ�ಸು�ತ ಮತು� ಭ�ಷ�ದ

���ಯ ಪ�ಸರ ಮತು� ��ನ ಸುರ��ಯನು�

ಭದ�ಪ�ಸಲು ಮತು� ಈ �ಯ�ದ�� ��ಗ�

ಮತು� ಇತರ ��ನ ��ನ�ಗಳ ರ�� ಮತು� �ನ��ತನವನು� ತುತು� ��ಳ�ಲು ��� ಸ�ೕವರ

ಸಂರ�� ಸ��ಯು ಅಗತ� ಕ�ಮಗಳನು� ��ದು���ತ��. �ಂ���ಕ ಆ�ಶ ಮತು�

ಅನ�ಯ��ವ �ನೂನುಗ�� ಅನು�ಣ��ರು�ದರ ��� �ವ�ಜ�ಕ ಟ��� ���ಂತ,

ಇಂಟ����ಶನ� ಇ���ಯ ತತ� , ��ನ��ರಕ �ವ� ತತ� , �ಮ�� ಕ��ನ�� ಇ���ಗ�ಂದ

�ಗ�ದಶ�ನ ಪ�ಯ��, ಇದ�ಂ�� ��ನ ��ನ� ಸಂರ��ಯ ��ಮಂತ

ಸಂಪ��ಯ� �ಡು��� ಮುಂದುವ�ಯುತ��, ಪ�ಸು�ತ ����ಂದ ಭ�ಷ�ದ��

ಇರುವವ��.

���ಯ ಪ���ಂದು �ಲೂ� ಮಟ�ದ ಆಡ�ತ ಮಟ� , ಮತು� �ಂಗ�ರು ���ಂತರ ���ಯ

ಪ���ಂದು �ರಸ� ಆಡ�ತ�, �� ���ದ ಉ��ಶಗಳನು� �ೕ�ತ ಮತು� ಪ��ಮ��

��ಯ��, ಎ�� ಸ��ಯ ಸಮು�ಯಗಳ ಜನ��ಯ ಒಳ������ಂ�� ಮತು�

ಅನು��ನ��ಸು�ದನು� ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು 20 �� 2022 �ಂದ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ

ಅವ�ಯವ�� �ಲಸ �ಡುತ��.

��ೆ��ೆ �ಾಖ�ೆ:
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�ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�� ಪ�ಸು�� �ಾ�ದ � �ೈ� , �ೆ�ೆ ��ಾ�ಣ ಮತು� ಸಂರ��ೆಯ ಇ��ಾಸ ಮತು� ಸಂಪ��ಾಯದ
��ಧ �ವರಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ದು�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ ��ೇ�ಶನಗಳ�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ�,
��ಾ�/ಪ�ರಸ�ೆ �ೆ�ೆ ಸಂರ��ಾ ಸ��ಗಳ �ಾ�ಪ�ೆ, �ಾತ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಆಡ��ಾತ�ಕ
ಆ�ೇಶಗಳ�, ಮತು� ಇತರ �ವರಗಳನ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ, ��ಾರ�ೆ�ಾ� ಈ �ಂ� ���
�ಾ�: https://tinyurl.com/Lakes-workshop-ppt

�ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ೕ�ನ ಜಲಮೂಲಗಳನು� ಸಂರ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ�ೊ�ಸಲು ಪ�ಸರ �ಾ�ಯ�ಾಸ�ದ
ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗಳನು� �ೋ�:https://tinyurl.com/ESG-Jurisprudence-Lakes
[ಈ ವರ�ಯನು� ಅ�ೆ�ೕಕ �ಶ���ಾ�ಲಯದ ��ಾ��� ಇಂಟ�� ಕೃ�ಾ ಕೃಷ�, ಇಎ� � ಸ�ಯಂ�ೇವಕ ��ಾ� �ಾಲು
ಮತು� ಇಎ� �ಯ�� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಸ�ಾಯಕ ಅ�ರು�� �ನ� ಸಂಗ����ಾ��ೆ. ಶು��, �ಸ�� ಅ�ೋ��ೕ�
(�ಾನೂನು) �ಸ�ತ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ �ೆಂಬಲ. ಸ�� ಅಮ�ೇ�, ESG ಸ�ಯಂ�ೇವಕರು �ಾಖ�ಾ� ಮತು�
ವ�ವ�ಾ�ಪ�ಾ �ೆಂಬಲವನು� ಒದ��ದರು. ಕನ�ಡ ಅನು�ಾದ ಈಶ�ರಪ�, ಸ�ಾಯಕ. ಸಂ�ೕಜಕರು (�ಾಮಥ��
��ಾ�ಣ - �ಾಮ��), ESG.]
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