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ಪರಿಚಯ 

ಮಂಗಳವಾರ, 17/05/2022 ರಂದನ  ಎನ್ವಿರಾನ್ಮಂಟ್ ಸಪೀಟ್್ ಗರರಪ್ 1 (ESG) ಮತನು ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರ2 (KSLSA) ಜೆರತೆಯಾಗಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾದ "ಕರ್ಾ್ಟಕದ ಕೆರೆ- ಕಾಲನವೆಗಳ ಮತನು ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮರಹಿಕ ಸಿತನುಗಳ 

ವಿಕೆೀಂದರೀಕೃತ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೆರಳಳುವ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ವಿವೆೀಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ" ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ 

ಕೆೀಂದರಬಂದನವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಗಾಂಧಿ ಭವನ್ದಲ್ಲಿ. ESG ಲೆೀಕ್ಸ್ PIL (WP 817/2008)3 ನ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ 11ರ್ೆೀ 

ಏಪ್ರರಲ್ 2012 ರ ತಿೀಪ್್ನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಕರ್ಾ್ಟಕದಾದಯಂತ ಸಮನದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ವೀರನ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ 

ಭದರತೆಗಳನ್ನು ವಿಸುರಿಸನವಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಎಷ್ನು ದರರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೆೀವೆ ಎಂಬನದನ್ನು ನ್ವಣ್ಯಿಸಲನ ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಒಂದನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತನು. 

 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ ಬ ವಿೀರಪ್ಪ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರನ ಮತನು KSLSA ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಮನಖ್ಯ 

ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿದರನ. ವಿಶೆೀಷ್ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ.  N. K. ಪ್ಾಟಿೀಲ್, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ 

ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನ್ವವೃತುರಾದ ಮತನು KSLSA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದದವರನ. ಅವರ ಅಭರತಪ್ೂವ್ ನ್ವರ್ಾ್ರದಲ್ಲಿ, 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಅವರನ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸನತಿುರನವಾಗ ಆಗಿನ್ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ಮನಖ್ಯ 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಎಸ್.ಖೆೀಹರ್ ರವರನ ಇಎಸ್್ಜಿ ಲೆೀಕ್ಸ್ ಪ್ರಐಎಲ್್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ಾರರ್್ರ್ೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಿರಯೆಯಾಗಿ ಕರ್ಾ್ಟಕದ ಒಂಬತನು 

ಸಕಾ್ರಿ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನ್ವಧಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮನಖ್ಯಸಥರಾಗಿ  ಅವರನ ಕರ್ಾ್ಟಕದಾದಯಂತ ಎಲಾಿ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಅವುಗಳ 

ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು4  ಪ್ರಿಸರ ಮತನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೆರಳಳುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮರಹಿಕ ಸಿತನುಗಳಳ  ಎಂದನ ರಕ್ಷಿಸನವ 

ಯೀಜ್ರ್ೆಯ ವಿಕಸನ್ ಅನ್ನಕರಲಕಾಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು  ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತನು ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮಾಡಲನ ಶ್ಫಾರಸನ ಮಾಡಿದರನ..  

 

ಸೆಮಿರ್ಾರ್್ನ್ಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ರಗಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನ್ವಧಿಗಳಳ, ಪ್ರಿಸರ ನ್ವಯಂತರಣ ಸಂಸ ಥೆಗಳಳ, ಪ್ರಮನಖ್ 

ಪ್ಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ್ವಗಳಳ ಮತನು ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶ ತಜ್ಞರನ, ಪ್ೂವ್ಭಾವಿ ಸರೆರೀವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಸಮನದಾಯದ ಮನಖ್ಂಡರನ, 

ವಿದಾಯರ್ಥ್ಗಳಳ, ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ ಮತನು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನ್ವಧಿಗಳಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರನ. 

 

 

 

 

 
1 More details of Environment Support Group is accessible at: www.esgindia.org  
2 More details of Karnataka State Legal Services Authority is accessible at: https://kslsa.kar.nic.in  
3 A comprehensive background to the PIL (WP 817/2008), its outcomes and subsequent developments is 

accessible at: https://esgindia.org/new/education/karnataka-high-court-directs-state-to-ensure-karnataka-lakes-

are-protected-per-2012-order-in-esg-pil/   
4 Raja kaluves (Kannada) is a term used to describe all streams and canals that interconnect lakes, 
ponds and such other water commons.  They run into thousands of kilometres and most stretches 
were natural streams that carried rainwater and surface water flows.  They have been traditionally 
protected as common property resources. 

https://esgindia.org/new/support/
https://esgindia.org/new/support/
https://kslsa.kar.nic.in/
https://kslsa.kar.nic.in/
https://kslsa.kar.nic.in/
http://www.esgindia.org/
https://kslsa.kar.nic.in/
https://esgindia.org/new/education/karnataka-high-court-directs-state-to-ensure-karnataka-lakes-are-protected-per-2012-order-in-esg-pil/
https://esgindia.org/new/education/karnataka-high-court-directs-state-to-ensure-karnataka-lakes-are-protected-per-2012-order-in-esg-pil/
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ಸರ್ಾಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಶಶ್ಧ್ರ ಶೆಟಿುಯವರನ, ಕರ್ಾ್ಟಕ 

ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ 

ಕಾಯ್ದಶ್್ಯವರನ ಗಣಯರನ್ನು  ಮತನು ಕಾಯ್ಕರಮದಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರನ್ನು ಸಾಿಗತಿಸಿ,  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರನ 

ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕೆ (BBMP)5 ವಶದಲ್ಲಿರನವ 205 ಕೆರೆಗಳ 

ಪ್ೆೈಕಿ 15 ಕೆರೆಗಳಳ ಹೆೀಗೆ ಕಣಾರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದನ ಪ್ರಐಎಲ್್ಗೆ 

ಪ್ರತಿಕಿರಯೆಯಾಗಿ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ಇತಿುೀಚೆಗೆ ಆಶಚಯ್ 

ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ನ್ವಣಾ್ಯಕ 

ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂದಭೆರೀ್ಚಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರನ. 

ಇದನ "ಸಕಾ್ರಿ ಸಂಸ ಥೆಗಳಳ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ ಸಂಸ ಥೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನ್ವವ್ಹಿಸನವಲ್ಲಿ ದಯನ್ವೀಯ ಸಿಥತಿ" ಯನ್ನು ಸರಚಿಸನತುದೆ ಎಂದನ 

ಅವರನ ವಾದಸಿದರನ. "WP 817/2008 ರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ತಿೀಪ್ರ್ನ್ 10 ವಷ್್ಗಳನ್ನು ಪ್ೂಣ್ಗೆರಳಿಸಿದ 

ನ್ಂತರ, ರ್ಾವು ಏನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ದೆೀವೆ, ಯಾವ ಶ್ಫಾರಸನಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ನ್ವಣ್ಯಿಸಲನ ಈ ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಬಹಳ 

ಅರ್್ಪ್ೂಣ್ವಾಗಿದೆ" ಎಂದನ ಅವರನ ಒತಿು ಹೆೀಳಿದರನ. 

 

ದನ್ವಿಡಿೀ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧಿಸಲಪಟು ಮತನು ಚ್ಚಿ್ಸಿದ ವಿವಿಧ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಈ ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರದ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 More details of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, Bengaluru’s civic agency and local government, can be 

accessed at: https://bbmp.gov.in  

ಶ್ರೀ. ಶಶ್ದರ ಶೆಟಿು , ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

ಸಂಸೆಥಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್, ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಗೆ ಬಂದ 

ಗಣಯರನ್ನು ಮತನು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರನ್ನು ಸಾಿಗತಿಸಿದರನ 

https://bbmp.gov.in/
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ಏಕೆ ಈ ಸ್ಮಿರ್ನರ 

ಏಪ್ರರಲ್ 11, 2012 ರಂದನ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ತನ್ು ಅಂತಿಮ ತಿೀಪ್್ನ್ನು6 ಪ್ರಿಸರ ಬೆಂಬಲ ಗನಂಪ್ು ಮತನು ಸಂಸ ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತೆುೀಜಿಸನವ PIL ನ್ಲ್ಲಿ ತನ್ು ಅಂತಿಮ ತಿೀಪ್್ನ್ನು 

ನ್ವೀಡಿತನ. Environment Support Group and ors. Vs. State of Karnataka and ors. (WP 

817/2008).7. ರಾಜ್ಯ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಅವುಗಳ ಕಾಲನವೆ ವಯವಸ ಥೆಗಳ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ, ಅತಿಕರಮಣ ಮತನು 

ನ್ವಲ್ಕ್ಷಯವನ್ನು ತನತಾ್ಗಿ ನ್ವಭಾಯಿಸಲನ ಅಗತಯವಿರನವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಮಧ್ಯಂತರ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳ8 ಮೀಲೆ ಈ ಆದೆೀಶವನ್ನು 

ನ್ವೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೆೀಶವು ರಾಜ್ಯ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ರಗಳಳ ಪ್ರಿಸರಿೀಯವಾಗಿ ಮತನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೆರಳಳುವ 

ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆ ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ, ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮಾಡಲನ ಮತನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲನ ಕರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಳಳುವಂತೆ 

ನ್ವದೆೀ್ಶ್ಸಿದೆ. 

 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಛ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರನ ಹಾಗರ ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ.ವಿೀರಪ್ಪ ಪ್ರರ್ಾನ್ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿದರನ 

. 
 
 

 
6 The judgement in Environment Support Group and ors. Vs State of Karnataka and ors., WP 
817/2008, can be accessed at: 
https://drive.google.com/file/d/1ProBADS7KjdHYrsnWj6niwF0SmXeggwr/view   
7 Detailed analysis of the outcome of this PIL, and documentation of its processes, as also that in 
Citizens Action Group vs. State of Karnataka, WP 38401/2014, may be accessed at: 
https://drive.google.com/file/d/1ProBADS7KjdHYrsnWj6niwF0SmXeggwr/view   
8 The interim directions issued have been considered a part of the final direction of the Karnataka 
High Court in WP 817/2008. These directions may be accessed at: 
https://drive.google.com/file/d/1Z5kxGQr7q5d4lGUpp14LwGhEOCXa2i0b/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1ProBADS7KjdHYrsnWj6niwF0SmXeggwr/view
https://drive.google.com/file/d/1ProBADS7KjdHYrsnWj6niwF0SmXeggwr/view
https://esgindia.org/new/education/karnataka-high-court-directs-state-to-ensure-karnataka-lakes-are-protected-per-2012-order-in-esg-pil/
https://esgindia.org/new/education/karnataka-high-court-directs-state-to-ensure-karnataka-lakes-are-protected-per-2012-order-in-esg-pil/
https://drive.google.com/file/d/1Z5kxGQr7q5d4lGUpp14LwGhEOCXa2i0b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ProBADS7KjdHYrsnWj6niwF0SmXeggwr/view
https://drive.google.com/file/d/1ProBADS7KjdHYrsnWj6niwF0SmXeggwr/view
https://drive.google.com/file/d/1Z5kxGQr7q5d4lGUpp14LwGhEOCXa2i0b/view?usp=sharing
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ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲನ ರಾಜ್ಯವು, ರಾಜಾಯದಯಂತ  ಇರನವ ಎಲಾಿ ಕೆರೆ  ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆ ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ಗೆರಳಿಸಲನ 

ವಯವಸಿಥತವಾಗಿ ಮತನು ರ್ೆೀರವಾಗಿ ತೆರಡಗಿಸಿಕೆರಂಡಿರನವುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಿಗೆ ಹತಿುರವಾದ ಮತನು 

ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಬಹನದಾದ ಆಡಳಿತದ ಪ್ದರವನ್ನು ರಚಿಸನವ ಜಿಲಾಿ ಮತನು ಪ್ುರಸಭೆಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸನವ 

ವಿಕೆೀಂದರೀಕೃತ ಕೆರೆ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಥಯನ್ನು ಸಾಥಪ್ರಸಲನ ನ್ವದೆೀ್ಶ್ಸಲಾಯಿತನ.  ಈ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ರ್ೆರವು ಪ್ಡೆಯನತುವೆ. ಅಲಿದೆ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ ಮತನು 

ಅಂದನ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸಿಇಒ ಜೆರತೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ ರ್ೆೀತೃತಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟುದ ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸನವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರಕೆಾ ರ್ಾಯಯಾಲಯ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ ನ್ವೀಡಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳ ಆಡಳಿತಕೆಾ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಸಮಸೆಯಗಳಳ, ಕಾಳಜಿಗಳಳ ಮತನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸನವ ಕಾಯ್ವನ್ನು ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಯನ ವಹಿಸಿಕೆರಂಡಿದೆ 

ಮತನು ಸಥಳಿೀಯವಾಗಿ ತೃಪ್ರುಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯದ  ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆಯಯನ್ನು ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ತರಬಹನದನ, ಅದನ 

ದರರನಗಳನ್ನು ತಿರಿತವಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡನತುದೆ. ಸಿಿೀಕರಿಸಲಾದ  ಮತನು ಜಿಲಾಿ ಮತನು ಪ್ುರಸಭಾ ಮಟುದ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಸಮಿತಿಗಳ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳಳ ಮತನು ಅನ್ಿಯವಾಗನವ ಕಾನ್ರನ್ನಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಮೀಲರ ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 

ಹೆರಂದದೆ. ಯಾವುದೆೀ ರ್ೆರಂದ ಸಮನದಾಯವು ಪ್ರಿಹಾರಕಾಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಬಹನದಾದದರಿಂದ ಈ ಸಮಿತಿಗಳಳ ರ್ಾಯಯದ 

ಪ್ರವೆೀಶದಲ್ಲಿನ್ ಅಂತರವನ್ನು ಸಮದರಗಿಸಲನ  ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುವೆ. 

 

 

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಮತನು ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ಎನ ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ (ನ್ವವೃತು) ರವರನ  ವಿಶೆೀಷ್ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿದರನ. 

 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ ಎನ ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ರ್ೆೀತೃತಿದ ಸಮಿತಿಯನ ವಿಕಸನ್ಗೆರಂಡ ಶ್ಫಾರಸನಗಳ ಮರಲಕ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತುಗಳಿಗೆ 

ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ ನ್ವೀಡಲಾಗನವುದನ ಎಂದನ ರ್ಾಯಯಾಲಯವು ನ್ವದೆೀ್ಶ್ಸಿದೆ, ಮತನು ಪ್ರಸಾುವಿತ ಮಾಗ್ಸರಚಿಗಳನ್ನು ರ್ಾಯಯಾಲಯದ 

2012 ರ ಅಂತಿಮ ಆದೆೀಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಓದಲಾಗಿದೆ. 
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WP 817/2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ದ ಮಹತಿದ ಫಲ್ಲತಾಂಶವೆೀರ್ೆಂದರೆ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು 

ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ, 2014 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆರಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ ಕೆರೆ  ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತೆುೀಜಿಸಲನ ಮತನು ಉಲಿಂಘರ್ೆಗಳಿಗೆ 

ದಂಡ ವಿಧಿಸನವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆರಂದರನವ ನ್ವಯಂತರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿತನ: ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರ (ಕೆಎಲ್್ಸಿಡಿಎ) ನ್ಗರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರ್ೆರೀಡಿಕೆರಳುಲನ  (ಹಿೀಗಾಗಿ ಶಾಸನ್ಬದಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಲಿದೆ ಸಕಾ್ರಿ ಸಂಘಟಿತ 

ಸೆರಸೆೈಟಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತಿುದದ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಲೆೀಕ್ಸ ಡೆವಲಪ್್ಮಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸನತುದೆ) ಮತನು ಗಾರಮಿೀಣ 

ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ (ಕೆಟಿಸಿಡಿಎ). ವಷ್್ಗಳಳ ಕಳೆದರರ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ  ವಿಫಲರಾಗಿದಾದರೆ.   

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕರಮವನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಮತನು ಒಂದೆೀ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲನ, 2018 ರಲ್ಲಿ 

ತಿದನದಪ್ಡಿಯ ಮರಲಕ KLCDA ಅನ್ನು ರದನದಗೆರಳಿಸಲಾಯಿತನ ಮತನು KTCDA ಕರ್ಾ್ಟಕದಾದಯಂತ9 ಎಲಾಿ ಕೆರೆಗಳಳ, ಕೆರಳಗಳಳ, ರಾಜ್ 

ಕಾಲನವೆಗಳಳ ಇತಾಯದಗಳನ್ನು ರ್ೆರೀಡಿಕೆರಳಳುವ ಒಂದೆೀ ಸರರಿನ್  ಅಧಿಕಾರಿಯನತವಾಯಿತನ. 

 

 

 

ಹಲವಾರನ ವಷ್್ಗಳ ನ್ಂತರ, State of Karnataka vs. ESG Citizens Action Group and or. (WP 38401/2014)10, 

ಕಾಲನವೆಗಳಳ ಮತನು ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ನ್ವರಂತರ ಕೆರರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸನವ PIL ಇದಾಗಿತನು. ಈ ವಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಡೆಸನತಿುದದ 

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ಪ್ರರ್ಾನ್ ಪ್ರೀಠದ ಗಮನ್ವನ್ನು ಇಎಸ್್ಜಿ ಸೆಳೆಯಿತನ. ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗೆ: ರಾಜ್ಯ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ 

ಸಕಾ್ರಗಳಳ, ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆ ಕೆರೆ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಮತನು ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಮತನು ಕೆಟಿಸಿಡಿಎಯನ WP 817/2008 ರಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ 

ಆದೆೀಶವನ್ನು ಅದರ ಪ್ತರ ಮತನು ಆತಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೆರಳಿಸನತಿುಲಿ ಎಂದರನ . 

 
9 Karnataka Tank Conservation and Development Authority Act, 2014 accessible at: 
https://ktcda.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ACT/KTCDA%20ACT%202014_English%20.PDF  
10 ESG has impleaded in this PIL and the impleading application is accessible at: ESG impeding (WP 
38401/2014). The daily orders (as of April 2022) are archived at: ESG daily orders (38402)  

https://ktcda.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ACT/KTCDA%20ACT%202014_English%20.PDF
https://drive.google.com/file/d/1JMUWMCUIYDfPK_XsXnYfbWYYKCdjjCz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMUWMCUIYDfPK_XsXnYfbWYYKCdjjCz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJqmdDCAMADeyRdHv8B69YV6-GP75spJ/view?usp=sharing
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ಕಾಯ್ಕರಮ ಉದಾಾಟರ್ೆ                                                                                                                                                     
(L to R): ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ವಿ ರಾವ್, ಟರಸಿು ESG, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ ಎನ ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್, ನ್ವವೃತು. ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಛ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ 

ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ಬ ವಿೀರಪ್ಪ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರನ ಮತನು ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಕಾನ್ರನ್ನ 

 

 

ಪ್ರತಿಕಿರಯೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರವು ಈ ಅಸಂಗತ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಮತನು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಮತನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ 

ಸಪಂದಸನವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನವುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಹಲವಾರನ ಆದೆೀಶಗಳನ್ನು ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತನ. ರಾಜ್ಯದ 

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಕೆರೆ ಮತನು ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ, ಅತಿಕರಮಣ ಮತನು ಅವನ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತನು ಅವುಗಳನ್ನು 

ಬನದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮಾಡಲನ ಈ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಮತನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ಕಿ್ಸನವ ಬಗೆೆ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ 

ಮರಡಿಸಲನ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನ್ವೀಡಲಾಯಿತನ. 2012 ರ ಆದೆೀಶವು ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಯೀಜ್ನ್ವನ್ನು ನ್ಗರ 

ಪ್ರದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ವಿಸುರಿಸಿರನವುದರಿಂದ, ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಮನಚ್ಚಲನ ಮತನು ಗಾರಮಿೀಣ ಸಮನದಾಯಗಳಿಗರ ಪ್ರಯೀಜ್ನ್ವನ್ನು 

ವಿಸುರಿಸಲನ ಆದೆೀಶವನ್ನು 15 ಜ್ರನ 2022 ರಂದನ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿಜ್ನ್ ಆಕ್ಷನ ಗರರಪ್ ಪ್ರಐಎಲ್್ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯನತಿುರನವ 

ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಮರಲಕ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ಸರೆರೀವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮಾಡನವುದನ್ನು ಮನಂದನವರೆಸನತಿುದೆ, 

ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ WP 817/2008 ಮತನು ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿನ್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಾಡನತಾು ಸೆಮಿರ್ಾರ್್ನ್ಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ 

ವಿಕೆೀಂದರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ವಯವಸ ಥೆಯಲ್ಲಿನ್ ಕಾಯ್ಕ್ಷಮತೆ ಮತನು ಅಂತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸೆಯಗಳಳ ಮತನು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು 

ಚ್ಚಿ್ಸಲಾಯಿತನ. ಸಿಪೀಕರ್್ಗಳಳ ಮತನು ಪ್ೆರೀಕ್ಷಕರನ ಹೆಚಿಚನ್ ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣದ ಅಗತಯವಿರನವ ಪ್ರದೆೀಶಗಳನ್ನು ಸರಚಿಸಿದರನ, ಆದದರಿಂದ 

ಜ್ನ್ರನ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಕೆೀಂದರತ ನ್ವೀರಿನ್  ರ್ೆಲೆಗಳಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಲಪ್ಡಿಸನವ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ಉದ ದೆೀಶವು ಎಲಿರಿಗರ ನ್ವೀರನ ಮತನು 

ಪ್ರಿಸರ ಸನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮನನ್ುಡೆಸಲನ ಸಾಕಾರಗೆರಳಳುತುದೆ. ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ ಕೆರೆ ನ್ವವ್ಹಣಾ ಮಾದರಿಗಳ ವಿವಿಧ್ 

ಪ್ರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಆರೆರೀಗಯ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚ್ಚಿ್ಸಿತನ ಮತನು ಆರೆರೀಗಯದ ಹಕನಾ, ಶನದಿ ಪ್ರಿಸರ, 

ಜಿೀವರ್ೆರೀಪ್ಾಯಗಳಳ ಮತನು ಎಲಿರ ಆರೆರೀಗಯವನ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲನ ಹಲವಾರನ ಕರಮಗಳನ್ನು ಶ್ಫಾರಸನ ಮಾಡಿದೆ. 



9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ  ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸವತ್ುುಗಳ ಸೂಕು ಆಡಳಿತ್ವನುನ ಉತ್ುೀಜಿಸುವುದು: 

ತಮಾ ಮನಖ್ಯ ಭಾಷ್ಣದಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ವಿೀರಪ್ಪ,್“ಕರ್ಾ್ಟಕ ಟಾಯಂಕ್ಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಕಾಯೆದ 2014 

(2018 ರಲ್ಲಿ ತಿದನದಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ನ್ಮಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಸಕಾ್ರ ಕೆೈಗೆರಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಯ್ವಾಗಿದೆ”್ಎಂದನ 

ಟಿೀಕಿಸಿದರನ. "ಸನಪ್ರರೀಂ ಕೆರೀಟ್್ ಆಟಿ್ಕಲ್ 21 ಅನ್ನು ವಾಯಖಾಯನ್ವಸನವಾಗ ನ್ವೀರಿನ್ ಹಕಾನ್ನು ರ್ಾಗರಿಕರ ಮರಲಭರತ ಹಕನಾ ಎಂದನ 

ಘರೀಷಿಸಿದೆ" ಎಂದನ ಅವರನ ಹೆೈಲೆೈಟ್ ಮಾಡಿದರನ. ಇದರರ್್, ಸಥಳಿೀಯ ಜ್ನ್ರನ ಮತನು ಸಮನದಾಯಗಳಳ ತಮಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು 

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲನ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಟಾಯಂಕನಗಳ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳಳುವಲ್ಲಿ ತೆರಡಗಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ ಮತನು ಅತಿಕರಮಣವನ್ನು 

ತಡೆಯನವುದರ ಜೆರತೆಗೆ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲನ, ಪ್ುನ್ರನಜಿಜೀವನ್ಗೆರಳಿಸಲನ ಮತನು ನ್ವವ್ಹಿಸಲನ ಪ್ರಯತಿುಸಬೆೀಕನ ಎಂದನ 

ಹೆೀಳಿದರನ. ನ್ವಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಹರಳಳ ತೆಗೆಯನವುದನ ಮತನು ಕಳ  ೆತೆಗೆಯನವುದನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳುಬೆೀಕನ. ಕೆರೆಗಳ ಸನತುಲ್ಲನ್ ಬಫರ್ 

ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರ ರ್ೆಡನವ ಕಾಯ್ಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳುಬೆೀಕನ. ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕರಮಣವನ್ನು ತಡೆಗಟನುವುದಲಿದೆ, ಕೆರೆಗಳ ಕಲನಷಿತ 

ಮತನು ಅಂತಜ್್ಲವೂ ಪ್ರಮನಖ್ ಸಮಸೆಯಯಾಗಿದೆ.  ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೆರಳಚೆ ನ್ವೀರನ ಹರಿಯನವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೆೀಕನ. ತಾಯಜ್ಯ ವಿಲೆೀವಾರಿಯನ 

ನ್ವೀರಿನ್ ಮರಲಗಳಿಗೆ ಸೆೀರಬಾರದನ, ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ ಘನ್ತಾಯಜ್ಯವನ್ನು ವಯವಸಿಥತವಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಬೆೀಕನ, ಮನಂದೆ 

ಮಳ  ೆನ್ವೀರನ ಕೆರಯಿಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ್ ಒತನು ನ್ವೀಡಬೆೀಕನ ಎಂದನ ಅಭಿಪ್ಾರಯಪ್ಟುರನ  

 

ಈ ವಿಷ್ಯದ ಮೀಲೆ ಬೆಳಕನ ಚೆಲ್ಲಿ , 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ 

ರವರನ  ಜಿಲಾಿ ಆಡಳಿತ ಮತನು ಜಿಲಾಿ 

ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 

ಸಮನ್ಿಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ/ನ್ಗರಸಭೆ ಕೆರೆ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಥಪ್ರಸಲನ 

ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ವನ್ನು  ಎತಿು 

ತೆರೀರಿಸಿದರನ “ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ 

ಮತನು ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರ ಸಮಸೆಯಗಳಳ ಮತನು 

ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ 

ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರಿಗೆ ಸಥಳಿೀಯವಾಗಿ ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಬಹನದಾದ ವೆೀದಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದನ.  ಜಿಲಾಿ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಇತಯರ್್ವಾಗದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ 

ಹಾಜ್ರಾಗಲನ ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸಮನ್ಿಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ ರ್ೆೀತೃತಿದ ರಾಜ್ಯ 

ಮಟುದ ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯನ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದ ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 

ಸಹ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಒಟಿುನ್ಲ್ಲಿ, ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆ ಮತನು ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗಳಳ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮರಹಿಕ ಸಿತನುಗಳನ್ನು ಭದರಪ್ಡಿಸನವಲ್ಲಿ 

ಆಡಳಿತಾತಾಕ ಮತನು ರ್ಾಯಯಾಂಗ ಪ್ರತಿಕಿರಯೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡನವಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತುವೆ ಎಂದರನ. 

 

ಕೆರೆ ಕಾಯ್ಕತ್ರನ ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷ್ಾ ರಾಜ್ಗೆರೀಪ್ಾಲನ ಮತನು ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನ್ುಪ್ೂಣ್ 

ಉದಾಾಟರ್ಾ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದಲಿ್ಲ ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರೆರಂದಗೆ ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಸಿದರನ 
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ರ್ಾಯಯಾಂಗದ ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆಯನ ವಿವಿಧ್ ಸಕಾರಾತಾಕ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಉಂಟನಮಾಡಿದೆ ಎಂಬನದರ ಕನರಿತನ 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಗಮನ್ ಸೆಳೆದರನ:್“ಈ ಎಲಾಿ ರ್ಾಯಯಾಂಗ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳಳ ಮತನು ಆಡಳಿತಾತಾಕ ಕರಮಗಳ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಾಜಾಯದಯಂತ ಅತಿಕರಮಣಗೆರಂಡ ಮತನು ಕಲನಷಿತಗೆರಂಡಿರನವ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು ಮರನಪ್ಡೆಯಲನ 

ಮತನು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ಗೆರಳಿಸಲನ ಹಲವಾರನ ಪ್ರಯತುಗಳಳ ನ್ಡೆಯನತಿುವೆ. ಹೆರಸ ಕೆರೆಗಳಳ, ಕೆರಳಗಳಳ 

ಮತನು ನ್ವೀರನ ಕೆರಯನಿ ರಚ್ರ್ೆಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಲನ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಯತುಗಳಳ ಇವೆ, ಇದರಿಂದ ನ್ದ ತಿರನವು ಕಾಯ್ಕರಮಗಳಳ ಮತನು 

ಅಣೆಕಟನುಗಳ ಅಗತಯವನ್ನು ನ್ವವಾರಿಸನತುದೆ - ಇದನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆರಂದದೆ. ಈ 

ರ್ಾಯಯಶಾಸರವು "ಕರ್ಾ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪ್ಾದಸಲಾದ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಳ ಆಡಳಿತದ ಮಾದರಿಯನ ಭಾರತದಾದಯಂತ ಮತನು 

ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರ್ಾಯಯಯನತ, ಆರ್ಥ್ಕವಾಗಿ ಕಾಯ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತನು ಪ್ರಿಸರಿೀಯವಾಗಿ ಬನದಿವಂತ ನ್ವೀರಿನ್ 

ಭದರತಾ ವಯವಸ ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸನವಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ನ್ವಣ್ಯಿಸಲನ ಒಂದನ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದನ 

ಅವರನ ಸಲಹೆ ನ್ವೀಡಿದರನ. ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ ಜಿೀವನ್, ಜಿೀವರ್ೆರೀಪ್ಾಯಗಳಳ ಮತನು ಆರ್ಥ್ಕತೆಗಳ ಮೀಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬೀರನವ ಮತನು ಈ ಜಿೀವಂತ ಗರಹದ ಡೆೈರ್ಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸಿಥರಗೆರಳಿಸನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಪ್ರತಿಕರಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು 

ತಗಿೆಸಲನ ಮತನು ಎಲೆಿಡೆ ಸಮನದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲನ ಮತನು ಸನರಕ್ಷಿತಗೆರಳಿಸಲನ ಚೆೀತರಿಸಿಕೆರಳಳುವ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಥಯನ್ನು 

ವಿಕಸನ್ಗೆರಳಿಸಲನ ಅಗತಯವಾದ ಮರಲ ತಂತರಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಒಂದನ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರನ . 

 

ಸೆಮಿರ್ಾರ್್ನ್ ಉದದಕರಾ ನ್ಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ್ ತಾಂತಿರಕ 

ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಅನ್ನರಣನ್ವನ್ನು 

ಕಂಡನಕೆರಂಡವು. ಈ ಅಧಿವೆೀಶನ್ಗಳ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ವಿ ರಾವ್ ನ್ಮಾ 

ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸನವ ಮತನು 

ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮಾಡನವಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತಳಹದ ಮತನು 

ಸಮನದಾಯ ಕೆೀಂದರತ ವಿರ್ಾನ್ಗಳ  

ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತಿು ತೆರೀರಿಸಿದರನ. 

ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಶ್ಚಮವನ್ನು ರ್ೆರೀಡನವ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಾಯಸದತು ಅವರನ ಗಮನ್ ಸೆಳೆದರನ, ಅದನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭನತಿ ವಿರೆರೀಧಿ, ತಾಂತಿರಕ ಮತನು ದನಬಾರಿ 

ವಿರ್ಾನ್ಗಳಳ, ಇದನ ಯಾವುದೆೀ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲ ಿನ್ಮಾ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗೆ ಸರಕುವಲಿ, ಮತನು ಅಂತಹ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸಾರಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ 

ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಿರಿಯಾದ ರೆರೀಜಾವಾದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯನತಿುರನವ ಕಾರಂತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಯನವ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರನ 

ಹೆೈಲೆೈಟ್ ಮಾಡಿದರನ, ಅಲ್ಲ ಿಕನದ್ಷ್ ಮಹಿಳೆಯರನ "ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭನತಿದ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಥಯನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನವ ಮರಲಕ 

ಸಥಳಿೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನ್ವಯಂತಿರಸನತಿುದಾದರೆ ಮತನು ಸರಿಪ್ಡಿಸನತಿುದಾದರೆ". ಒಳಗೆರಳಳುವಿಕೆಯ ನ್ವಣಾ್ಯಕ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು 

ಒತಿುಹೆೀಳಳತಾು, ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಲ್ಲಂಗ ರ್ಾಯಯ, ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾವ್ ವಿವರಿಸನತಾು  ರೆರೀಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ  ”ಯಾವುದೆೀ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಮತನು 

ಸಕಾ್ರಿ ಸಮಿತಿಯನ 50% ಮಹಿಳಾ ಪ್ಾರತಿನ್ವಧ್ಯವನ್ನು ಹೆರಂದರಬೆೀಕನ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳಳುವುದನ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರನ. 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ವಿ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ಸಹ ್ ೋದ ್ ಯೋಗಿ ಮತನು ESG ಯ ಟರಸಿು 
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ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ ನ್ವರ್ಾ್ರ ಕೆೈಗೆರಳುಲನ ಪ್ರತೆಯೀಕ ವಾಗಿರನವುದಲಿ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿಯ ಗಮನ್ವು ಪ್ರಿಸರ 

ಪ್ುನ್ರನಜಿಜೀವನ್, ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಆರೆರೀಗಯ ಮತನು ಎಲಿರಿಗರ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಮೀಲೆ ಕೆೀಂದರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಇವೆಲಿವೂ ಯನದಿ-

ಹಾನ್ವಗೆರಳಗಾದ ಭರದೃಶಯದಲ್ಲಿ ಅಭರತಪ್ೂವ್ ರರಪ್ಾಂತರಕೆಾ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದರನ . 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವೆೀರಿ, ಉಪ್ ಕಾಯ್ದಶ್್,ಕೆಎಸ್್ಎಲ್್ಎಸ್್ಎ  ಅವರನ ಮಾತರ್ಾಡಿ  “ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣದ ಪ್ದದಂದ ರ್ಾವು ಏನ್ನ 

ಅರ್್ಮಾಡಿಕೆರಳಳುತ ುೆೀವೆ?”್ಎಂದನ ಪ್ರಶ್ುಸಿದರನ. ಉತುರವನ್ನು ನ್ವೀಡನತಾು, ಇದನ ವಿವಿಧ್ ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ 

ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೆರಂಡಿರನವ, ಸಥಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ವಯಂತರಣವನ್ನು ನ್ವೀಡನವ" ವಿರ್ಾನ್ವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 

"ಹಲವಾರನ ಸಥಳಿೀಯ ಕಚೆೀರಿಗಳಳ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ವಯಂತರಣವನ್ನು ವಗಾ್ಯಿಸಲಾಗನತುದೆ, ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ತಳಮಟುದಲ್ಲಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ವಯಂತರಣವನ್ನು ನ್ವೀಡನತುದೆ ಎಂದರನ.” 

 

ಈ ವಿಷ್ಯದ ಮೀಲೆ ಬೆಳಕನ ಚೆಲನಿತಾು, ಶ್ರೀ. 

ಎನ್ವಿರಾನ್ಮಂಟ್ ಸಪೀಟ್್ ಗರರಪ್್ನ್ ಲ್ಲಯೀ 

ಸಲಾಾರ್ಾಾ ಅವರನ "ಗಾರಮಿೀಣ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿನ್ 

ಪ್ಂಚಾಯತ್್ಗಳಳ ಮತನು ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿನ್ 

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳಳ ತಮಾ ವಾರ್ಡ್ ನ್ಲ್ಲಿರನವ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು 

ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟನುಕೆರಳುಲನ" ಹೆೈಕೆರೀಟಿ್ನ್ 

ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳಳ ಬಲವಾದ ತಡೆಯನ್ನು 

ರರಪ್ರಸನತುವೆ ಎಂದನ ವಾದಸಿದರನ. ಈ 

ರ್ಾಯಯಶಾಸರವು ಸಥಳಿೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸನವ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕತೆಯನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನತುದೆ, "ಅದಕಾಾಗಿಯೆೀ ಪ್ಂಚಾಯತ್್ಗಳಳ 

ಮತನು ನ್ಗರಪ್ಾಲ್ಲಕೆಗಳಳ ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ರವೆಂದನ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕವಾಗಿ ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸಕಾ್ರದ 3 ರ್ೆೀ ಹಂತವಾಗಿದೆ." ಆದದರಿಂದ, 

ಅವರನ ಸರಚಿಸನವ ಮರಲಕ, "ಎಲಾಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯನ ಮನಕುವಾಗಿರಬೆೀಕನ ಮತನು 

ಸಥಳಿೀಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೆೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕವಾಗಿ ಲಭಯವಿರಬೆೀಕನ. ಸಂವಿರ್ಾನ್ದ 73 ರ್ೆೀ ತಿದನದಪ್ಡಿ (ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್) 

ಮತನು 74 ರ್ೆೀ ತಿದನದಪ್ಡಿ (ನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕೆ) ಕಾಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆೀಂದರೀಕೃತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಚಿಸದ ಹೆರರತನ, ರ್ಾವು ಕೆರೆ ಒತನುವರಿ, 

ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಸಮಸೆಯಯನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಮತನು ಅವುಗಳ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಅರ್ವಾ ಭರಕಬಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲನ ಯಾವುದೆೀ 

ಮಾಗ್ವಿಲಿ ಎಂದರನ. ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಎನ.ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಯನ "ಮರಲಭರತವಾಗಿ ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳನ್ನು 

ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಗೆರಳಿಸನವ ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣದ ವಾದವಾಗಿದೆ" ಎಂದನ ಅವರನ ಎಚ್ಚರಿಸಿರದನ. ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮರಹಿಕ 

ಸಿತನುಗಳನ್ನು  ಭದರಪ್ಡಿಸನವ ಅತಯಂತ ಕಾಯ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತನು ಸಿಥತಿಸಾಥಪ್ಕ ವಿರ್ಾನ್ವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಪ್ೂಲ್ ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳ 

ರ್ೆಲದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತ ುೆೀಜಿಸನವಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಾಂಗದ ಮಧ್ಯಸಿಥಕೆಗಳಳ ನ್ವಣಾ್ಯಕ ಪ್ಾತರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದನ ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಮನರ್ೆುಲೆಗೆ 

ತಂದತನ. ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯ ಮತನು ತಳಹದಯ ತಂತರಗಳಿಲಿದೆ, ಪ್ರಸನುತ ಮತನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರೀಳಿಗೆಗೆ ನ್ವೀರನ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ 

ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಭದರತೆಗಳನ್ನು ವಿಸುರಿಸನವುದನ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತನು. 

ಶ್ರೀ ಲ್ಲಯೀ ಸಲಾಾರ್ಾಾ, ಟರಸಿು ಮತನು ಇಎಸ್್ಜಿ ಸಂಯೀಜ್ಕರನ 
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ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ್ಬುದಿಿವಂತಿಕೆಗಳ್ಸ್ೀತ್ುವೆ್ಮತ್ುು್ಆದರಾಭೂಮಿಗಳ್ಪರಿಸರ್ಜ್ಞಾನವನುನ್ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸುವುದು:  

ಡಾ.ಶ್ರೀ. ಟಿ ವಿ ರಾಮಚ್ಂದರ ಅವರನ ಉಪ್ಗರಹ ಚಿತರಣವನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿ ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ ಪ್ುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆರಂಡಿದಾದರೆ ಅದನ 

ಕರ್ಾ್ಟಕದಾದಯಂತ ಈಗ 39970 ಕೆರೆಗಳಿವೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಸನತುದೆ. "ನ್ವೀರಿನ್ ಒತುಡ ಹೆರಂದರನವ ಜಿಲೆಿಗಳಳ ಹೆಚಿಚನ್ ಸಂಖೆಯಯ 

ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೆರಂದವೆ" ಎಂದನ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ, ಪ್ುರಾತನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತನು ಮಳ  ೆಬೀಳಳವ ನ್ವೀರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸನವ ಅದರ 

ಹನದನಗಿರನವ ಬನದಿವಂತಿಕೆಗೆ ಗಮನ್ ಹರಿಸಿದರನ. ಇಂತಹ "ವಿಕೆೀಂದರೀಕೃತ ಕೆರಯನಿ ರಚ್ರ್ೆಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಲಾಗಿದೆ ಆದದರಿಂದ 

ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗರ ನ್ವೀರಿನ್ ಲಭಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದನ ಪ್ರತಿಪ್ಾದಸಿದ ಮಹಾತಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನ್ವಸಿದಾದರೆ ಎಂದನ ಅವರನ 

ರ್ೆನ್ಪ್ರಸಿದರನ.  

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಬರ್ಡ್ ವಾಚ್ಸ್್ ಫೀಲ್ಾ ಕಿಬ್ನ್ವಂದ ಪ್ೆರೀರೆೀಪ್ರಸಲಪಟು ರ್ೆೈಸಗಿ್ಕವಾದಗಳಳ ಮತನು ಹವಾಯಸಿ ಪ್ಕ್ಷಿವಿೀಕ್ಷಕರ ಸಿಯಂಪ್ೆರೀರಿತ 

ಕಿರಯೆಯ ವಿವಿಧ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಡಾ ಎಸ್. ಸನಬರಹಾಣಯ ಹಂಚಿಕೆರಂಡರನ, ಅವರನ ಬೆಂಗಳೂರನ ಪ್ರದೆೀಶದ ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ ಪ್ರಿಸರ 

ಗನಣಮಟುದ ಕ್ಷೆೀತರಕಾಯ್ ಆರ್ಾರಿತ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಿದರನ. ಈ ಅತಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ಲ ಪ್ರಯತುವು ರ್ಾಲನಾ ದಶಕಗಳಿಂದ 

ಮನಂದನವರೆದದೆ ಎಂದನ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಇಂದನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಳ ಮತನು ಮಿೀನ್ನಗಳ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯ ತಿೀವರ 

ಕನಸಿತವು ಏನ್ನ್ನು ಸರಚಿಸನತುದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಈ ಜ್ಞಾನ್ದ ಕಟುಡವು ನ್ಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸನತುದೆ. ಪ್ರದೆೀಶದ ಸರೆರೀವರಗಳಳ ಕನ್ವಷ್ಾ 30 

ಪ್ರಬಲ ಸಸಯವಗ್ಗಳನ್ನು ಹೆರಂದದನದ, ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿಭಾವವನ್ನು ಸರಚಿಸನತುವೆ, ನ್ವೀರಿನ್ ಹಯಸಿಂತ್್ನ್ಂತಹ 

ಕೆಲವು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ವಿರನದಿವಾಗಿ - ಬಹನತೆೀಕ ಎಲಾಿ ಸರೆರೀವರಗಳಳ ಯನಟೆರರೀಫಕ್ಸ ಮತನು ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಒಳಹರಿವಿನ್ವಂದ 

ಕಲನಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದನ ಸರಚಿಸನತುದೆ ಎಂದರನ. 

 

 

ಡಾ. ಸನಬರಹಾಣಯ ಅವರನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ಬನದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ನ್ವೀರನ, ಮಣನು, ಸರಯ್ನ್ ಬೆಳಕನ ಮತನು 

ಸಸಯವಗ್ದ ಸಂಕಿೀಣ್ವು ಶತಮಾನ್ಗಳಿಂದ ಈ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಲನ ಮತನು ನ್ವವ್ಹಿಸಲನ ಹೆೀಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ 

ಎಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರನ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಾರಣ ತೆೀವಭರಮಿಯ ಆವಾಸಸಾಥನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತನ. ಸನಮಾರನ ಎರಡನ 
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ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ತೆೀವಭರಮಿ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ ಥೆಗಳಳ ಹೆೀಗೆ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯದ ವಾಯಪ್ರುಯಿಂದ ತನಂಬದದವು ಎಂಬನದನ್ನು ಅವರನ 

ವಿವರಿಸಿದರನ. "70% ರಷ್ನು ಪ್ಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೆೀದಗಳಳ ಆಳವಿಲಿದ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡನಬಂದವೆ", ಇಂದನ ಕೆರೆಗಳ  ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಪ್ರಯತುಗಳಿಂದ 

ಆವಾಸಸಾಥನ್ವು ರ್ಾಶವಾಗನತಿುದೆ "ಜ್ಲ ಸಸಯಗಳನ್ನು ಕಳೆಗಳಂತೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಮತನು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಹಾಕಿ. ನ್ಂತರ ಪ್ರಮಾಣಿತ 

ಮಾದರಿ ಇದೆ: ರಿಂಗ್ಡಾ ಜಾಗಿಂಗ್ಡ ಟಾರಯಕ್ಸ್ಗಳಳ, ಅನ್ಗತಯ ಡಿ-ಸಿಲೆುೀಶನ ಮತನು ದಿೀಪ್ಗಳ ರಚ್ರ್ೆ (ಬೆೀರೆಡೆ ಹರಳಳ ಸಾಗಿಸನವುದನ್ನು 

ಉಳಿಸಲನ), ಇವೆಲಿವೂ ಈ ಜ್ಲಮರಲಗಳ ಸಿಯಂ-ನ್ವವ್ಹಣೆಯ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರ್ಾಶಪ್ಡಿಸನವ ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶವನ್ನು 'ಸರಪ್ 

ಬೌಲ್' ಆಗಿ ಪ್ರಿವತಿ್ಸನತುದೆ. ಮತನು ಅವರ ಪ್ರಿಸರ ಕಂಪ್ನ್”,್ಅವರನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಗಮನ್ವಸಿದರನ. 

 

ಅವರನ ಮನಂದನವರಿಸನತಾು , ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಳ "ನ್ವೀರಿನ್ 

ಆಳದ ಆರ್ಾರದ ಮೀಲೆ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 

ಬಳಸನತುವೆ. ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನ್ವೀರಿನ್ 

ಹಕಿಾಗಳಾದ ಕರಟ್್, ಗೆರಬ್, ಪ್ೆಲ್ಲಕನ, 

ಪಚಾರ್ಡ್್, ಹೆಬಾಬತನಗಳಳ ಮತನು ಹೆಚಿಚನ್ 

ಬಾತನಕೆರೀಳಿಗಳಳ ಇದದವು. ಆಳವಿಲಿದ ನ್ವೀರಿನ್ 

ವಲಯಕೆಾ ಬಂದಾಗ, ಸಸಯವಗ್ದ ಅವಲಂಬತ 

ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಳ ಈ ವಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದವು. 

ಪ್ಾದದ ಆಳ ಅರ್ವಾ ಮೊಣಕಾಲನ ಆಳದ 

ನ್ವೀರನ ಇರನವ ಕಡೆ ವಾಡರ್್ಗಳಳ ಇರನತಿುದದರನ. ಆಳವಿಲಿದ ನ್ವೀರಿನ್ವಂದ ತಿೀರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆರೀದಂತೆ,  ಸಾಯಂರ್ಡ್ಪ್ೆೈಪ್ರ್್ಗಳಳ, 

ಪಿೀವರ್್ಗಳಳ ಮತನು ಸಿುಲ್ು್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಗನಂಪ್ುಗಳನ್ನುಕಾಣಬಹನದನ. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸನವ ಸನಮಾರನ 70% ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಳ ಆಳವಿಲಿದ 

ವಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸನತುವೆ. ಡಿೀಪ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯದ 30-40% ರಷ್ನು ಮಾತರ ಕಾಣಸಿಗನತುವೆ. ಆದಾಗರಯ,್“ರ್ಾವು 

ಇಂದನ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರ್ೆರೀಡಿದಾಗ, ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಸಂಪ್ೂಣ್ವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದನ ಕೆರೆಗಳಳ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನ್ವಯರಿಂಗ್ಡ 

ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉತೆುೀಜಿಸನತುವೆ ಮತನು ಡೆಸಿಲ್ಲುಂಗ್ಡ ಮಾದರಿಗಳಳ ಟಾಯಂಕ್ಸ ರಚ್ರ್ೆಯನ್ನು ರ್ಾಶಮಾಡನತುವೆ. ಇದನ ಏಕರರಪ್ದ 

ಆಳವಾದ ಟಾಯಂಕ್ಸ ರಚ್ರ್ೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗನತುದೆ ಮತನು ಸಂಪ್ೂಣ್ ಪ್ರಿಸರ ಅರ್್ವನ್ನು ಹೆರಂದರನವುದಲಿ ಎಂದನ ಕಳವಳ 

ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ. 

 

ಡಾ. ಸನಬರಹಾಣಯ ಅವರನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖೆಯ ಮತನು ವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯ ತಿೀವರ ಕನಸಿತದ ವಾಯಪ್ಕ ಪ್ುರಾವೆಗಳನ್ನು 

ಹಂಚಿಕೆರಂಡಿದಾದರೆ. 1980 ಮತನು 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಬರ್ಡ್ ವಾಚ್ಸ್್ ಫೀಲ್ಾ ಕಿಬ ಕೆೈಗೆರಂಡಿರನವ ಕರ್ಾ್ಟಕ 

ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆರಂಡ ಇತಿುೀಚಿನ್ ಪ್ಕ್ಷಿ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆರೀಲ್ಲಸಿ, ಡಾ ಸನಬರಹಾಣಯ ಅವರನ 

ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆರಂಡಿದಾದರೆ: ಬಾತನಕೆರೀಳಿಗಳ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ 85% ಕನಸಿತವಿದೆ. ಮತನು ಕಡಲತಿೀರದ ಹಕಿಾಗಳಲ್ಲಿ 65% 

ರಷ್ನು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಳ ಸಥಳಿೀಯ ಮತನು ವಲಸೆ ಜ್ಲಪ್ಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರ್ೆಲೆಯಾಗಿಲಿದರಬಹನದನ 

ಎಂದನ ಸರಚಿಸನತುದೆ. ಇದನ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ, ಅತಿಕರಮಣ ಮತನು ಮರಲಭರತವಾಗಿ ದೆರೀಷ್ಪ್ೂರಿತ ಮಾದರಿಯ 'ಸರಪ್ ಬೌಲ್' ಮಾದರಿಯ 

ಡಾ.ಎಸ್.ಸನಬರಹಾಣಯ 
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ಮರಲ: ಡಾ.ಎಸ್.ಸನಬರಹಾಣಯ 

ಕೆರೆ  ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ದ ರ್ೆೀರ ಫಲ್ಲತಾಂಶವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬಬಎಂಪ್ರ ಮತನು ಇತರ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡನತಿುವೆ.್“ಈ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಳ ಕೆರೆಗಳ 

ಆರೆರೀಗಯದ ಉತುಮ ಸರಚ್ಕಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಯಾವುದೆೀ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರನವ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಳ ಮತನು ಅವುಗಳ ಸಂಖೆಯಗಳ ಪ್ಟಿುಯನ್ನು 

ಕೆರಟುರೆ ಅದನ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕೆರೆ, ಅದನ ಶನದಿ ನ್ವೀರಿನ್ ಕೆರೆಯೆೀ ಅರ್ವಾ ಕಲನಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದನ ಹೆೀಳಬಲೆಿ”್ಎಂದನ ಡಾ.ಸನಬರಹಾಣಯ 

ಹೆೀಳಿದಾದರೆ.  

 

 

ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ 'ಅಭಿವೃದಿ' ಮಾದರಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಂದಾಗನವ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ರಪಕೆರಂಡ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನ್ವವಾಸಲನ ಹೆೀಳಿದರನ: "ಕೆರೆಯನ 

ಸಾಿವಲಂಬ ರ್ೆೈಸಗಿ್ಕ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದಿಯ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಕೆರೆಯ ಸಿಯಂ-ಪೀಷ್ಣೆಗೆ ಅಗತಯವಾದ 

ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಹಾಕನತ ುೆೀವೆ ಸಸಯಗಳಳ  ಇತಾಯದ , ಮತನು ಅದನ್ನು ನ್ವೀರಿನ್ ಶೆೀಖ್ರಣಾ ಬಟುಲನಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿ್ಸಲಾಗನತುದೆ. 

ಅಂತಜ್್ಲ ಮರನಪ್ೂರಣದ ಉದೆದೀಶಕಾಾಗಿ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಂಗರಹ ಅಗತಯ. ಆದರೆ ಯಾರರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ ಥೆಯ ದೃಷಿುಕೆರೀನ್ದಂದ 

ರ್ೆರೀಡನವುದಲಿ. ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಕೆರೆ ಕಳೆದನಕೆರಂಡರೆ ಪ್ರವಾಗಿಲಿ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದಿಯ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಣ ಖ್ಚ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ಹಾಳಳ 

ಮಾಡನವುದನ ಸರಿಯಲಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಸಂಸ ಥೆಗಳಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತಯತೆಗಳಳ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬನದಿವಂತಿಕೆ ಮತನು 

ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಜ್ಞಾನ್ದ ಆರ್ಾರದ ಮೀಲೆ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಕಾಲನವೆಗಳ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಯನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳಳುವ ಅಗತಯವನ್ನು 

ಪ್ರತಿಪ್ಾದಸಿದರನ. 
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ನೀರಿನ ನ್ಲ್ಗಳ  ಮೀಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ದ ಅಂತ್ರಗಳು 

ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಳ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ದಾಖ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಾರದಶ್ಕ ಮತನು ಸನಲಭವಾಗಿ  ಪ್ರವೆೀಶವನ್ನು ನ್ವವ್ಹಿಸನವ ಮತನು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸನವ 

ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆ ಇದೆ , ಆದದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕಿದೆ, ಸೆಮಿರ್ಾರ್್ನ್ ಉದದಕರಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಷ್ಣಕಾರರನ ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ 

ಒತಿುಹೆೀಳಿದರನ.  "ಸರೆರೀವರಗಳ ಸನತುಲರ ವಾಸಿಸನವ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಮನದಾಯದಂದ ತಳಮಟುದ ಒತುಡವನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಲನ, 

ನ್ಕ್ಷೆಗಳಳ, ಸಥಳಾಕೃತಿಯ ಹಾಳೆಗಳಳ, ಆದಾಯ ನ್ಕ್ಷೆಗಳಳ ಇತಾಯದಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲನ" ಸಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಸಥಳಿೀಯ ಉಪ್ಕರಮಗಳ 

ನ್ವಣಾ್ಯಕ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ. ಲ್ಲಯೀ ಸಲಾಾರ್ಾಾ ಒತಿು ಹೆೀಳಿದರನ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳಳ ಕಣಾರೆಯಾಗನವ ಅರ್ವಾ ಅಕರಮವಾಗಿ 

ಒತನುವರಿಯನ್ನು  ಮಾಡನವ ಪ್ರವೃತಿುಯನ್ನು ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಪ್ರಿಶ್ೀಲರ್ೆಯ ಮರಲಕ ನ್ವಭಾಯಿಸಬಹನದನ. ಇದನ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಥಗಳಳ 

ಪ್ಾರದಶ್ಕವಾಗಿರಲನ ಮತನು ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರಿಗೆ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನತವಾಗಿರಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೆರಡನತುದೆ ಎಂದರನ. 

 

 

ಡಾ. ಟಿ ವಿ ರಾಮಚ್ಂದರ, ತೆೀವಭರಮಿ (wetland) ತಜ್ಞ, ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆೀಂದರ, ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸೆಥ 

 

ಅಂತಹ ಪ್ಾರದಶ್ಕತೆಯ ಕೆರರತೆಯನ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳ  ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನು ಸೃಷಿುಸಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಎತಿು 

ತೆರೀರಿಸನತಾು, ಈ ವಿದಯಮಾನ್ವು ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಮತನು ಅಂತಹ ಇತರ ರ್ೆಲೆಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭನತಿವಲಿದ ಮತನು ಲೆಕಿಾಸಲಾಗದ ಪ್ಾಯರಾಸಾುಟಲ್್ಗಳ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ: “ಪೀಸ್ು ದ ಸೃಷಿು ಬೆಂಗಳೂರನ ಅಭಿವೃದಿ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ (ಬಡಿಎ) ಬಹನತೆೀಕ ಸಥಳಿೀಯ ಆದಾಯ ನ್ಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹನಸಿಗೆರಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು 

ಕಾಟೆರ್ಗಾರಫಕಲ್ ಕೆೈಗಳ ಮರಲಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ನಚವರಿಯಾಗಿ, ರ್ಾವು BDA ಯಂತಹ 

ಅರೆರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಉತೆುೀಜಿಸಲಪಟು ಅಜಾಗರರಕ ಮತನು ಹೆರಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಲಿದ ನ್ಗರಿೀಕರಣವನ್ನು ಹೆರಂದದೆದೀವೆ, ಇದನ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭನತಿವಲಿದ ಜೆರತೆಗೆ ಸಮರ್್ನ್ವೀಯವಲಿ ಎಂದರನ . 
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ಶ್ರೀ. ಸಿದಾಿರ್ಥ್ ಜೆರೀಶ್, ಪ್ುನ್ಚಿ್ತ್, ಚಾಮರಾಜ್ನ್ಗರ 

 

ಶ್ರೀ. ಸಿದಾದರ್ಥ್  ಜೆರೀಶ್ ಸಮಸೆಯಯನ್ನು ಮತುಷ್ನು ವಿವರಿಸಿದರನ. "ಜ್ಲಮರಲಗಳ ಮೀಲೆ ನ್ವಯಂತರಣ ಹೆರಂದರನವ ಸಂಸ ಥೆಗಳ 

ಸಂಖೆಯಯ ಸಮನ್ಿಯದ ಕೆರರತೆ ಮತನು ಇಲಾಖೆಗಳಾದಯಂತ ಹರಡಿರನವ (ಅಸಂಘಟಿತ) ಪ್ರಯತುಗಳಿಂದಾಗಿ PIL ಮರಲಕ ಪ್ಡೆದ 

ಡೆೀಟಾವು ಹಿಂದನ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳೂೆಂದಗೆ ಹೆರಂದಕೆಯಾಗನವುದಲಿ" ಎಂದನ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ. "73ರ್ೆೀ ಮತನು 74ರ್ೆೀ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕ 

ತಿದನದಪ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯನ ಪ್ಂಚಾಯತ್್ಗಳಳ ಮತನು 

ನ್ಗರಪ್ಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಬಳಿ ಇರಬೆೀಕನ" ಎಂದನ ಅವರನ ಒಪ್ರಪಕೆರಂಡರನ. ಜ್ನ್ರನ ಅವಲಂಬಸಿರನವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ವಣಾ್ಯಕ 

ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬನದೆೀ ತಿಳಿಯದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದಾದರೆ. "ಇದನ ಸಣು ಅರ್ವಾ ಭಾರಿ  ನ್ವೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗಳೂೆಂದಗೆ", ಎರಡರ 

ಪ್ಾಯರಾಸಾುಟಲ್್ಗಳಳ ಮತನು ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸನಲಭ ಪ್ರವೆೀಶವಿಲಿ, ಅರ್ವಾ ನ್ವೀರಿನ್ ಕಾಮನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತನು ಉತುಮವಾಗಿ 

ನ್ವವ್ಹಿಸಲನ ಅವರ ಕಾಯ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಇಲಿ ಎಂದರನ . 

 

ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಪಷ್ುವಾದ ಪ್ಾತರಗಳ ಕೆರರತೆ ಮತನು ನ್ವಯೀಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಾತರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಯ 

ಕೆರರತೆಯನ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಇತರ  ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಪ್ೂಲ್ ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಯನ್ನು ಉಲಬಣಗೆರಳಿಸನತಿುದೆ 

ಎಂದನ  ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೆೀರಿ ವಿವರಿಸಿದರನ. "ಎಲಿರ ಜ್ವಾಬಾದರಿ ಯಾರ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯರ ಆಗಿಲಿ" ಎಂದನ ಅವರನ ವಿಷ್ಾದಸಿದರನ. 

ಇದಲಿದೆ, ಸಂಘಷ್್ದ ಅಧಿಸರಚ್ರ್ೆಗಳಿವೆ:್“ಒಂದನ ಕಡೆ ನ್ವೀವು ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ ಮತನು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್್ನ್ ಅಧಿಸರಚ್ರ್ೆಯನ್ನು 

ಹೆರಂದದದೀರಿ ಮತನು ಇರ್ೆರುಂದನ ಕಡೆ ಸಣು ನ್ವೀರಾವರಿ ಅಧಿಸರಚ್ರ್ೆಯನ್ನು ಹೆರಂದದದೀರಿ”.್ಮತನು ಇಬಬರರ ಒಂದೆೀ ಉದೆದೀಶದಂದ 

ಮಾತರ್ಾಡನವುದಲಿ ಎಂದನ ಅವರನ ಅಭಿಪ್ಾರಯಪ್ಟಿುದಾದರೆ. 

 

ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಪಷ್ುವಾದ ಜ್ವಾಬಾದರಿಗಳ ಕೆರರತೆ ಮತನು ನ್ವಯೀಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಾತರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರಿಗೆ  

ಮಾಹಿತಿಯ ಕೆರರತೆಯನ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಯನ್ನು 

ಉಲಬಣಗೆರಳಿಸನತಿುದೆ ಎಂದನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೆೀರಿ ವಿವರಿಸಿದರನ. "ಎಲಿರ ಜ್ವಾಬಾದರಿ ಯಾರ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯರ ಆಗಿಲಿ" ಎಂದನ ಅವರನ 
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ವಿಷ್ಾದಸಿದರನ. ಇದಲಿದೆ, ಸಪರ್ಾ್ತಾಕ ಅಧಿಸರಚ್ರ್ೆಗಳಿವೆ:್“ಒಂದನ ಕಡೆ ನ್ವೀವು ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ ಮತನು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್್ನ್ 

ಅಧಿಸರಚ್ರ್ೆಯನ್ನು ಹೆರಂದದದೀರಿ ಮತನು ಇರ್ೆರುಂದನ ಕಡೆ ನ್ವೀವು ಸಣು ನ್ವೀರಾವರಿ ಅಧಿಸರಚ್ರ್ೆಯನ್ನು ಹೆರಂದದದೀರಿ”.್ಮತನು ಇಬಬರರ 

ಒಂದೆೀ ಉದೆದೀಶದಂದ ಮಾತರ್ಾಡನವುದಲಿ. ಅದಕಾಾಗಿಯೆೀ ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಜಿಲೆಿಯಳಗಿನ್ ಸಥಳಿೀಯ 

ಜ್ನ್ರನ ಮತನು ಸಮನದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಬಹನದಾದ ಸಮನ್ಿಯ ಸಂಸೆಥಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಬಹನದನ ಎಂದನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೆೀರಿ 

ಸಲಹೆ ನ್ವೀಡಿದರನ.  ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರವು ಈ ಸಂಸ ಥೆಗಳ ಅಸಿುತಿದ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮರಡಿಸನವ ಅಗತಯವನ್ನು ಅವರನ ಎತಿು ತೆರೀರಿಸಿದರನ 

ಮತನು ಅವರನ ಸಿಬಬಂದಗಳೂೆಂದಗೆ ಶಾಶಿತ ಕಚೆೀರಿಯನ್ನು ಹೆರಂದದಾದರೆ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ, ಆದದರಿಂದ ಜ್ನ್ರನ 

ಪ್ರಿಹಾರಕಾಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕಚೆೀರಿಗಳಳ ಮತನು ರ್ಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆರೀಗದೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಬಹನದನ ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. 

 

 

 

ಶ್ರೀ. ಆಂಜ್ರ್ೆೀಯ ರೆಡಿಾ, ಕೆರೆ ಕಾಯ್ಕತ್ರನ, ಚಿಕಾಬಳಾುಪ್ುರ 

 

ಶ್ರೀ. ಆಂಜ್ರ್ೆೀಯ ರೆಡಿಾ ಅವರನ ಸಥಳಿೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಮತನು ಕೆೀಂದರ ಸಕಾ್ರಗಳ ನ್ಡನವೆ ಉದಭವಿಸನತಿುರನವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಮನ್ಿಯದ ಕೆರರತೆಯ ವಿಚಿತರ ಸಮಸೆಯಯನ್ನು ಎತಿು ತೆರೀರಿಸಿದರನ. ಕೆೀಂದರ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಆರೆರೀಗಯ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ 

ಇಂಜಿನ್ವಯರಿಂಗ್ಡ ಸಂಸ ಥೆ" (CPHEEO) ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದ ಯೀಜ್ರ್ೆಯನ ಕೆೀಂದರ ಸಕಾ್ರದ ಪ್ರಮನಖ್ ನ್ವಯಂತರಣ ಮತನು ನ್ವೀತಿ ನ್ವರರಪ್ಣಾ 

ಸಂಸ ಥೆಯಾಗಿದನದ, "ನ್ಗರದ ಕೆರಳಚೆ ನ್ವೀರನ್ನು ಬಳಸಬೆೀಕನ ಮತನು ವಯರ್್ ಮಾಡಬಾರದನ" ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಮಾಗ್ಸರಚಿಗಳನ್ನು ಸರಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾಗ್ಸರಚಿಗಳಳ "ಕೆರಳಚೆನ್ವೀರನ್ನು ತೃತಿೀಯ ಹಂತದ ಸಂಸಾರಣೆಯ ಮರಲಕ 

ಸಂಸಾರಿಸಬೆೀಕನ ಅರ್ವಾ 20 ಕಿಮಿೀಗಿಂತ ಹೆಚಿಚನ್ ಕಾಯಸೆಾೀಡಿಂಗ್ಡ ಒಳಗೆರಂಡಂತೆ 65 ಕಿಲೆರೀಮಿೀಟರ್ ಹರಿಯಬೆೀಕನ" ಎಂದನ 

ಹೆೀಳಳತುದೆ, ಅದನ ಕನಡಿಯನವ ನ್ವೀರಿನ್ ಮರಲಗಳಿಗೆ ಬಡಲನ ಯೀಗಯವಾಗಿದೆ. CPHEEO11 ಮಾಗ್ಸರಚಿಗಳ ಜೆರತೆಗೆ, ಜ್ಲ 

ಕಾಯಗಳಳ ಮತನು ಕನಡಿಯನವ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಲ್ಲನ್ಯದಂದ ರಕ್ಷಿಸನವ ಜ್ಲ ಕಾಯಿದೆ, ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ 

 
11 Website on CPHEEO accessible at: http://cpheeo.gov.in/  

http://cpheeo.gov.in/
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ಮತನು ವೆಟ್್ಲಾಯಂರ್ಡ ನ್ವಯಮಗಳಂತಹ ಹಲವಾರನ ಕಾನ್ರನ್ನಗಳತು ಶ್ರೀ ರೆಡಿಾ ಗಮನ್ ಸೆಳೆದರನ. ಹಿೀಗಿದದರರ, ಬೆಂಗಳೂರನ ಕೆರೆಗಳಿಂದ 

ಚಿಕಾಬಳಾುಪ್ುರ ಮತನು ಕೆರೀಲಾರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನ್ವೀರನ ಹರಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಎರಡರ್ೆೀ ಹಂತದ ಶನದಿೀಕರಣವಿಲಿದೆ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಕಲನಷಿತ 

ನ್ವೀರನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಡಲಾಗನತುದೆ. ಈ ನ್ವೀರನ ಜಿಲೆಿಯ ಕೆರೆಗಳಲಿಷ್ೆುೀ ಅಲಿ, ಅಂತಜ್್ಲದ ಗನಣಮಟುದ ಮೀಲರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರನತಿುದೆ. 

"ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಳ ಅನ್ನಭವಿಸನತಿುವೆ ಮತನು ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಳ, ಯಾವುದೆೀ ಸರಿಪ್ಡಿಸನವ 

ಕರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಳುದದದರೆ, ಮನಂಬರನವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿೀವರವಾಗಿರನತುದೆ", ಎಂದನ  ಶ್ರೀ ರೆಡಿಾ ವಾದಸಿದರನ. 

 

ಆದರರ, ಎರಡರ್ೆೀ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸಂಸಾರಿಸದ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಕಲನಷಿತ ನ್ವೀರನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಡಲಾಗನತುದೆ ಎಂದನ ಅವರನ 

ವಿವರಿಸಿದರನ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಚಿಕಾಬಳಾುಪ್ುರ ಮತನು ಕೆರೀಲಾರದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಲನಷಿತ ನ್ವೀರನ ಹರಿಸನತಿುರನವ ಪ್ರಕರಣ 

ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ವೀರನ ಕಲನಷಿತವಾಗನವುದಲಿದೆ, ಅಂತಜ್್ಲದ ಗನಣಮಟುದ ಮೀಲೆ ಗಂಭಿೀರ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರನತಿುದೆ. "ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಳ ಈಗಾಗಲೆೀ ಪ್ರತಿಕರಲ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸನತಿುವೆ ಮತನು ಯಾವುದೆೀ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸನವ ಕರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಳುದದದರೆ ಮನಂಬರನವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆರೀಗಯದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಳ ಹೆಚಾಚಗನತುವೆ" ಎಂದನ ಶ್ರೀ ರೆಡಿಾ 

ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾದರೆ.  
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ವಿವಿಧ್ ಕೆರೆಗಳ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟುದ ಸರಚ್ಯಂಕ 

ಅತಿಕರಮಣ, ಮಾಲ್ಲನಯ ಮತ್ುು ಕೆರೆ ವಯವಸ್ೆಗಳ ರ್ನಶವನುನ ನಭಾಯಿಸುವುದು: 

ಡಾ.ಶ್ರೀ. ಟಿ.ವಿ ರಾಮಚ್ಂದರ ಅವರನ ಕೆರೆಗಳ ಒತನುವರಿ ಮತನು ರ್ಾಶವನ್ನು ಪರೀತಾ್ಹಿಸನವ ವಯವಸ ಥೆಯಲ್ಲಿನ್ ಭರಷ್ಾುಚಾರದ ಬಗೆೆ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆದರನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಾಯಜ್ಯ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ವಿರ್ಾಶಕಾರಿ ಕಾಲನವೆಗಳಳ ಕಾಂಕಿರೀಟಿೀಕರಣಗೆರಂಡಿವೆ ಎಂದನ ಅವರನ 

ಸರಚಿಸಿದರನ:್“ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೆರೀಮಿೀಟರ್ ಕಾಂಕಿರೀಟಿೀಕರಣವು ಕೆರೀಟಯಂತರ ರರಪ್ಾಯಿ ಹರಡಿಕೆಯನ್ನು 

ಒಳಗೆರಂಡಿರನತುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಅದನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆರೀಗನತುದೆ12 ಎಂದನ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಇಂತಹ ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ 

ರ್ಾಶ, ಕಾಲನವೆಗಳ ಅತಿಕರಮಣದಂದ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗನತುದೆ ಎಂದನ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ.್“ಕೆರೀರಮಂಗಲ-ಚ್ಲಿಘಟು ಕಣಿವೆ 

ಕಾಲನವೆಯ ಸಥಳಾಕೃತಿಯ ನ್ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ರ್ಾನ್ನ ಅಗಲ 80 ಮಿೀಟರ್ ಎಂದನ ರ್ೆರೀಡನತ ುೆೀರ್ೆ. ಆದರೆ ವಾಸುವವಾಗಿ ಇದನ ಇಂದನ ಕೆೀವಲ 

18.5 ಮಿೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರನ! 

 

ಡಾ.ಶ್ರೀ. ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚ್ಂದರ ಅವರನ ತಮಾ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು ಮಲನಕನ ಹಾಕಿದರನ: ''ರಾತಿರ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೆರೀದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಟರಕ್ಸ್ಗಳಳ ಬಂದನ ಮಾಲ್ಲನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೆರರಹಾಕನವುದನ್ನು ರ್ೆರೀಡನತ ುೆೀವೆ. ರ್ಾನ್ನ ಚಿಕಾವನ್ವದಾದಗ ಪ್ಾರಚಿೀನ್ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದದ 

ಸರೆರೀವರವು ಇಂದನ ಯನಟೆರರೀಫಕ್ಸ ಮತನು ಭಾರಿೀ ಲೆರೀಹಗಳಿಂದ ತನಂಬದೆ. ಅವರನ ವಾಯಪ್ಕವಾದ "ಘನ್ತಾಯಜ್ಯವನ್ನು ಸನರಿಯನವುದನ, 

ಅದರಲರಿ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ನ್ವಮಾ್ಣ ನ್ವಮರ್ಲನ್ ತಾಯಜ್ಯ" ಮತನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಸರೆರೀವರಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ವಿಶ್ಷ್ುವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸನವ 

"ಬೆಂಕಿ ಮತನು ನ್ವೀರಿನ್ ಸಹ-ಅಸಿುತಿ"ದ ಬಗೆೆ ಗಮನ್ ಸೆಳೆದರನ. "ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆೀಂದರ, ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸ ಥೆಯಿಂದ 

ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ನ್ಡೆಸನತಿುರನವ 45 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ರ್ಾವು ಉತುಮ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟುವನ್ನು ಶೆೀಕಡಾ 13 ರಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಕಂಡನಕೆರಂಡಿದ ದೆೀವೆ, 

ಶೆೀಕಡಾ 34 ರಲ್ಲಿ ಕಳಪ್ೆ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟು, 53 ರಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಕಳಪ್ೆ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟುವನ್ನು ಕಂಡನಕೆರಂಡಿದ ದೆೀವೆ. ಶೆೀಕಡಾ. 

ಇದರರ್್ ರ್ಾವು ಕೆರೆಗಳ ಪ್ುನ್ರನಜಿಜೀವನ್ಕಾಾಗಿ ಸಾಕಷ್ನು ಹಣವನ್ನು ಖ್ಚ್ನ್ ಮಾಡನವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗನತಿುಲಿ 

ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Alluding to recent accounts of corruption in public contracts. 
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ಕೆರೆಗಳ ಆರೆರೀಗಯದ ಕನರಿತನ ತಮಾ ನ್ವರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆರಂಡ ಅವರನ, "ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆೀಂದರ, 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸ ಥೆಯಿಂದ ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ನ್ಡೆಸನತಿುರನವ 45 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ರ್ಾವು ಉತುಮ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟುವನ್ನು ಶೆೀಕಡಾ 13 

ರಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಕಂಡನಕೆರಂಡಿದ ದೆೀವೆ, ಶೆೀಕಡಾ 34 ರಲ್ಲಿ ಕಳಪ್ೆ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟುವನ್ನು ಕಂಡನಕೆರಂಡಿದ ದೆೀವೆ. 53 ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ 

ಕಳಪ್ೆ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟು. ಇದರರ್್ ರ್ಾವು ಕೆರೆಗಳ ಪ್ುನ್ರನಜಿಜೀವನ್ಕಾಾಗಿ ಸಾಕಷ್ನು ಹಣವನ್ನು ಖ್ಚ್ನ್ ಮಾಡನವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನತಿುಲಿ ಎಂದರನ . 

 

 

ಬೆಂಗಳೂರನ ತನ್ು ಕನಡಿಯನವ ನ್ವೀರಿನ್ ಅಗತಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಮಳೆನ್ವೀರನ್ನು ಕೆರಯನಿ ಮಾಡಲನ ಹೆಚ್ನಚ ಅನ್ನಕರಲಕರವಾಗಿದೆ. 

ಮರಲ: ಡಾ ಟಿ ವಿ ರಾಮಚ್ಂದರ 

 

ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕರಮಣ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ ಕಾಮನ್ಗಳ ಈ ದನುಃಸಿಥತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸನತಾು, ಡಾ. ರಾಮಚ್ಂದರ ಅವರನ 

ಹೆೀಳಿದರನ:್“1880್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿ 1,452 ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಳ/ಕೆರೆಗಳಳ 3513 ಟಿಎಂಸಿ ನ್ವೀರನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸನವ ಸಾಮರ್ಯ್ 

ಹೆರಂದದದವು ಮತನು ಇಂದನ ಕೆೀವಲ 193 ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಳ/ಕೆರೆಗಳಳ ಸಂಗರಹವಾಗಿವೆ. ಸಾಮರ್ಯ್ ಕೆೀವಲ 1 ಟಿಎಂಸಿ. ಇದಲಿದೆ, 

ಕೆರೆಗಳಳ - ಕಾಲನವೆಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಪ್ರಸಪರ ಸಂಪ್ಕ್ವು ಕಳೆದನಹೆರೀಗಿದೆ. ಇದನ ಕಾವೆೀರಿ ನ್ದಗೆ ಘರೀರ ಮತನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟನಮಾಡನತುದೆ ಎಂದನ ಡಾ. ರಾಮಚ್ಂದರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾದರೆ, ಮಹಾನ್ಗರದಾದಯಂತ ಮಳೆನ್ವೀರನ್ನು ಕೆರಯನಿ 

 
13 TMC = Thousand million cubic feet, a unit used to measure volume of water in reservoirs. 
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ಮಾಡಲನ ಇಂತಹ ಕಾಳಜಿಯ ಕೆರರತೆಯನ ದರರದ ನ್ದಗಳಿಂದ ನ್ವೀರನ್ನು ಹೆರರತೆಗೆಯನವುದನ್ನು ಹೆಚಿಚಸನತುದೆ ಎಂದನ ನ್ದ ಪ್ರಿಸರದ 

ಮೀಲೆ ಪ್ರತಿಕರಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರನತುದೆ ಎಂದರನ.  

ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕನಡಿಯನವ ನ್ವೀರಿನ್ ಅಗತಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ೂರೆೈಸಲನ  ಕಾವೆೀರಿ ನ್ದಗೆ ಅಡಾಲಾಗಿ ಮೀಕೆದಾಟನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟನು 

ಕಟನುವುದರ ವಿರನದಿ ಪ್ರತಿಪ್ಾದಸಿದ ಡಾ. ರಾಮಚ್ಂದರ ಈ ಪ್ರಸಾುಪ್ದ ಬನದಿವಂತಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಆಶಚಯ್ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ:್“ನ್ವೀವು 80 

ರಿಂದ 100 ಶತಕೆರೀಟಿ ರರಪ್ಾಯಿ ಮೌಲಯದ ಅರಣಯವನ್ನು ಮನಳಳಗಿಸನತಿುದದೀರಿ. ಅರಣಯ ಮತನು ನ್ದ ವಯವಸ ಥೆಯನ 100 ಟಿಎಂಸಿ ನ್ವೀರನ್ನು 

ರಿೀಚಾಜ್್ ಮಾಡನತುದೆ. ಮತನು ರ್ಾವು 65 ಟಿಎಂಸಿ ನ್ವೀರನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಲನ 10014 ಟಿಎಂಸಿ ನ್ವೀರನ್ನು ಮನಳಳಗಿಸನತಿುದ ದೆೀವೆ? ಎಂದನ 

ಅವರನ ವಿಷ್ಾದಸಿದರನ. 

ಶ್ರೀ. ಗಿರಿೀಶ ಬ ಕೆ ಚಿತರದನಗ್ದಲ್ಲಿ “್ಕೆರೆ ಆವರಣ ಏನ್ವದೆ  ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇವರೆೀ   ಜಾಮಿೀನ್ನ ಮಾಡೆರಾಂಡನ ಇವರೆೀ ಬೆಳ  ೆಬೆಳೂೆಾಂಡನ 

ಅದೆೀನ್ವೀರನ್ು ಉಪ್ಯೀಗಿ್ ಅವರನ ಹಣಮಾಡಿಕೆರಳುದಕೆಾ ರ್ಾವು ಸಂಘಗಳನ್ು ಮಾಡಿಕೆರಟುಂಗಾಗಿದೆ,'' ಎಂದನ ವಿಷ್ಾದಸಿದರನ. ಶ್ರೀ. 

ಆಂಜ್ರ್ೆೀಯ ರೆಡಿಾ, ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಆರೆರೀಗಯಕೆಾ ನ್ವಜ್ವಾದ ಅಪ್ಾಯವೆಂದರೆ "ಅರೆ ಸಂಸಾರಿಸಿದ, ಕಲನಷಿತ ನ್ವೀರನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಡನವ  

ಮರಲಕ ಅವುಗಳ ಸೆಡಿಮಂಟೆೀಶನ ಮತನು ಯನಟೆರರೀಫಕೆೀಶನ ಮತನು ಬಾವಿಯ ನ್ವೀರನ್ನು ಕಲನಷಿತಗೆರಳಿಸನವುದನ" ಎಂದನ ಆತಂಕ 

ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ. 

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಡೆರೀರಿಸ್ ದೆರರೆೈರಾಜ್  ಉದಾಾಟರ್ಾ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದಲ್ಲಿ  ಅವರನ ಸಮಿತಿಯಂದಗೆ ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಸಿದರನ 

 

 

 

 

 
14 TMC = Thousand Million Cubic Feet, a measure of water in a basin, determined annually. 
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ಅಂತ್ರ್ಜ್ರ್ನಂಗಿೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೀನದಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಗಾತ್ ಕೆರೆ  ಆಡಳಿತ್ವನುನ ಮುನನಡೆಸುವುದು  

 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ಬ.ವಿೀರಪ್ಪ ಅವರನ ಮನಖ್ಯ ಭಾಷ್ಣದಲ್ಲಿ  "(w)e 4 ಕರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಳಳುವ ಮರಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹನದನ: "ಕೃಷಿ ಭರಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ; ಸರೆರೀವರಗಳ ನ್ವವ್ಹಣೆಯ ಮರಲಕ ಮಳೆನ್ವೀರನ 

ಕೆರಯನಿ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಮತನು ಎಲೆಿಡೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ರಿೀಚಾಜ್್ ಮಾಡಿ; ಸರೆರೀವರಗಳಳ ಮತನು ಕಾಲನವೆಗಳ ತಿೀರದಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೀಯ 

ಮರಗಳಳ ಮತನು ಪದೆಗಳನ್ನು ರ್ೆಡನವ ಮರಲಕ ಸರಿಯಾದ ಸಸಯವಗ್ವನ್ನು ಬೆಳೆಸನವುದನ; ಮತನು ಮಣುನ್ನು ಹಿಡಿದಟನುಕೆರಳಿು ಮತನು 

ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಕೆರಳಚೆ ನ್ವೀರನ ಕಾಲನವೆಗಳಿಗೆ ಹೆರೀಗದಂತೆ ಮತನು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಲನಷಿತಗೆರಳಿಸದಂತೆ ಸರಕು ಸೆಪ್ರುಕ್ಸ ಟಾಯಂಕ್ಸ 

ವಯವಸ ಥೆಗಳನ್ನು ನ್ವವ್ಹಿಸನವ ಮಹತಿವನ್ನು ಅವರನ ಒತಿು ಹೆೀಳಿದರನ. ಏಕೆಂದರೆ, "ಯನದಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ 

ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತಿ ವಷ್್ ಹೆಚ್ನಚ ಜ್ನ್ರನ ಅಸನರಕ್ಷಿತ ನ್ವೀರಿನ್ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಯನತಾುರೆ" ಎಂದನ ಅವರನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾದರೆ. ಈ 

ಹತಾಶ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನ್ನು ನ್ವಭಾಯಿಸಲನ, ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ವಿೀರಪ್ಪ ಅವರನ "ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲನ ಒಂದನ ದೆರಡಾ ರ್ಾಗರಿಕ ಚ್ಳಳವಳಿ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಂತಿ" ಗೆ ಕರೆ ನ್ವೀಡಿದರನ. "ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೀಷ್ಕರಂತೆ 

ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತಿುದೆ" ಮತನು "ರ್ಾಯಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಾಯಯಕಾಾಗಿ ಹೆರೀರಾಡನವ ರ್ಾಯಯಾಂಗ ಸೆೈನ್ವಕರಂತೆ" 

ಅವರನ ಒತಿು ಹೆೀಳಿದರನ. 

 

 

 

1927 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ ಸತಾಯಗರಹವನ್ನು ತೆರೀರಿಸನವ ಚಿತರ 
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ಶ್ರೀ. ಲ್ಲಯೀ ಸಲಾಾರ್ಾಾ ರವರನ ನ್ವೀರನಗಂಟಿ15 ವಯವಸ ಥೆಯನ "ಅತಯಂತ ವೆೀಗವಾಗಿ ಕಣಾರೆಯಾಗನತಿುದೆ" ಎಂದನ  ಎತಿು ತೆರೀರಿಸಿದರನ,  

ರ್ಾವು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ುನ್ರನಜಿಜೀವನ್ಗೆರಳಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ "ಸಮಾನ್ ಬಳಕೆಯ ತತಿಗಳ ಆರ್ಾರದ ಮೀಲೆ 

ನ್ವೀರಿನ್ ವಿತರಣೆಯ ಸಥಳಿೀಯ ಗವನ್್ರ್" ಆಗಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸಿದೆ. ಗಾರಮ ಸಭೆಯ ಸಮನ್ಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಯಕಿುಯನ ಒಂದನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 

ಎಷ್ನು ನ್ವೀರನ ಸಂಗರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಪ್ಾರದಶ್ಕವಾಗಿ ಲೆಕಾಹಾಕಿ ನ್ಂತರ ಹೆರರಹರಿವುಗಳನ್ನು ನ್ವಯಂತಿರಸನತಾುರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ಎಲಾಿ ಕೆಳಭಾಗದ ರೆೈತರನ ನ್ವೀರನ ಪ್ಡೆಯನತಾುರೆ ಎಂದನ ಅವರನ ವಿವರಿಸಿದರನ. ಅಂತಹ ವಯವಸ ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಂತಹ ನ್ಗರಗಳಿಗೆ 

ಮತನು "ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಜಾಸತಾುತಾಕ ಪ್ರಕಿರಯೆಗಳ" ಸಮನ್ಿಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸಲನ ಮರಳಿ ತರಬಹನದನ ಎಂದನ 

ಅವರನ ಸಲಹೆ ನ್ವೀಡಿದರನ. ಸರ್ೀ್ಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ತಿೀಪ್್ನ್ನು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿ, ಅವರನ ವಾಯಪ್ಕವಾದ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರ ಮೀಲೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರನವ ನ್ವರ್ಾ್ರಗಳ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತಿುಹೆೀಳಿದರನ “ಊಹಿಸಬಹನದಾದಂತಿರಬೆೀಕನ ಮತನು ರ್ಾಗರಿಕರನ 

ಅವನ್ನ/ಅವಳಳ ಎಲ್ಲಿದಾದರೆಂದನ ತಿಳಿದರಬೆೀಕನ. ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ನ್ವರ್ಾ್ರಗಳಳ ನ್ವಮಗೆ ಮತನು ನ್ನ್ಗೆ ರಹಸಯವಾಗಿರಬಾರದನ ಎಂದರನ .  

 

 

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನ್ವವಾಸಲನ, IFS, ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನ್ವಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ 

ಅವರನ ಈ ನ್ವೀರಿನ್ ಕೆರಯನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತಿು ತೆರೀರಿಸನತಿುದದರರ ಸಹ, ಜಾತಿ ಮತನು ವಗ್ ಆರ್ಾರಿತ ಬಹಿಷ್ಾಾರಗಳಳ ಅವರಿಗೆ 

ವಯವಸಿಥತವಾಗಿದನದ, ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ದಲ್ಲತ ಮತನು ಆದವಾಸಿ ಸಮನದಾಯಗಳಳ ತಮಾ ಶರಮದಂದ ನ್ವಮಿ್ಸಲಾದ ನ್ವೀರಿನ್ ವಯವಸ ಥೆಯನ್ನು 

ಬಳಸದಂತೆ ಹಿಂದನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವಿಮಶಾ್ತಾಕವಲಿದ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದ ವಿರನದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನ್ವೀಡಿದರನ. ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿರನವ ಈ 

ತಾರತಮಯ ಪ್ದಿತಿಯನ್ನು ಬೆೀರನ ಸಮೀತ ಕಿತೆರುಗೆಯಲನ ಹೆೀಳಿದರನ  ಅವರನ, ಡಾ. ಬ.ಆರ್. ಅಂಬೆೀಡಾರ್ ಅವರನ 1927 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರ್ಡ 

ಸತಾಯಗರಹವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ರ್ೆೀತೃತಿ ವಹಿಸಿದದರನ ಎಂಬನದಕೆಾ ಸಥಳಿೀಯ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಕೆರಳಗಳ ಪ್ರವೆೀಶದ ವಿರನದಿ ಜಾತಿ ಆರ್ಾರಿತ 

ತಾರತಮಯದ ದಾಳಿಯ ಬಗೆ ೆಗಮನ್ ಸೆಳೆದರನ. 

 
15 Report on Neeruganti accessible at : 
https://www.indiawaterportal.org/sites/default/files/iwp2/Community_water_management_in_Karnataka_The_Nee
ruganti_way_2011.pdf  

https://www.indiawaterportal.org/sites/default/files/iwp2/Community_water_management_in_Karnataka_The_Neeruganti_way_2011.pdf
https://www.indiawaterportal.org/sites/default/files/iwp2/Community_water_management_in_Karnataka_The_Neeruganti_way_2011.pdf
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ದೆರಡಾಬಳಾುಪ್ುರದ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಅವರನ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ ಕನರಿತನ ತಮಾ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆರಂಡರನ 

 

"ಜ್ಲಮರಲಗಳ ಆಡಳಿತದ ವಿಘಟರ್ೆ ಮತನು ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ವಯಂತಿರಸನವ ಬಹನ ಕಾಯಗಳಳ" ಹೆೀಗೆ ಹೆಚ್ನಚ ಸಮಸಾಯತಾಕವಾಗಿದೆ ಮತನು 

ಈ ಅಮರಲಯವಾದ ನ್ವೀರಿನ್ ವಯವಸ ಥೆಗಳ ನ್ವವ್ಹಣೆ ಮತನು ರ್ಾಶದ ಕೆರರತೆಗೆ ಹೆೀಗೆ ಕೆರಡನಗೆ ನ್ವೀಡನತುದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಶ್ರೀ. ಸಿದಾದರ್್ 

ಜೆರೀಶ್ ವಿವರಿಸಿದರನ. ಆದದರಿಂದ, ಅವರನ "ಉತುಮ-ಸಥಳಿೀಯ ಯೀಜ್ರ್ೆ ಮತನು ನ್ವವ್ಹಣಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ" ಕಾಾಗಿ ವಾದಸಿದರನ, ಅದನ 

ಜಿಲಾಿ / ಪ್ುರಸಭೆಯ ಸರೆರೀವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿರಬಹನದನ ಎಂದನ ಅವರನ ಆಶಚಯ್ಪ್ಟುರನ. "ರ್ಾವು ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣದ ಬಗೆೆ 

ಮಾತರ್ಾಡನವಾಗ, ಯೀಜ್ರ್ೆ ಮತನು ಆಡಳಿತವು ಸನಪ್ಾರ-ಸಥಳಿೀಯ ಮಟುದಲ್ಲಿರಬೆೀಕನ - ಅದನ ಜ್ಲಾನ್ಯನ್ ಅರ್ವಾ ದೆರಡಾ 

ಜ್ಲಾನ್ಯನ್ ಮಟುದಲ್ಲಿ - ಮತನು ಚೌಕಟುನ್ನು ಸಂಯೀಜಿಸಬೆೀಕನ ಎಂದನ ಅವರನ ಒತಿು ಹೆೀಳಿದರನ. ಉನ್ುತ ಮಟುದಲ್ಲಿ ನ್ವರ್ಾ್ರ 

ತೆಗೆದನಕೆರಳಳುವುದನ." ಮತನು ಅವರನ ತಾರತಮಯದ ಆಚ್ರಣೆಗಳ ವಿರನದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ರಪಕೆರಂಡರನ:್“ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯರ, ರ್ಾವು 

ಸಮನದಾಯ-ಮಟುದ ಸಂಸ ಥೆಗಳ ಬಗೆ ೆಯೀಚಿಸನವಾಗ, ಜಾತಿ ಆರ್ಾರಿತ ತಾರತಮಯಗಳ ವಿರನದಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಬೆೀಕನ ಮತನು 

ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಈ ನ್ವೀರಿನ್ ನ್ವವ್ಹಣೆ ಮತನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರರೆಯಾಗನವ ಅಸಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ. 

ದೆೀಹಗಳ ಮೀಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷ್ಾ ರಾಜ್ಗೆರೀಪ್ಾಲನ ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯ ನ್ವಯಂತರಣ ಮತನು ಕೆರೆಗಳ 

ನ್ವವ್ಹಣೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅನ್ನಮೊೀದಸಿದರನ. "ರ್ಾವು ರ್ೆರೆಹೆರರೆಯಲ್ಲಿರನವ ಕೆರೆಯ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಂಡನ ಅದರಲ್ಲಿ 

ಯಶಸಿಿಯಾಗಬಹನದನ" ಎಂದನ ಅವರನ ಉತೆುೀಜಿಸಿದರನ. ಮತನು ಇದನ ಸಮರ್್ನ್ವೀಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ”.್"ನ್ವೀವು ಕೆೀವಲ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆರಂಡಿರನವ ಕೆರೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆರಂದದದರೆ, ಅದನ ಸಮಸಾಯತಾಕವಾಗಿರನತುದೆ”್ಎಂದನ ಅವರನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾದರೆ. 

ಜ್ನ್ರನ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದನ ಅದರ ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವೆಂದನ ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ ಅದನ್ನು ರ್ೆರೀಡಿಕೆರಳಳುತಾುರೆ ಎಂದನ ಹೆೀಳಲನ 

ಹೆರರಟಿದಾದರೆ. ಸರೆರೀವರದ ದನರನಪ್ಯೀಗ ಅರ್ವಾ ಹಾನ್ವಯನ್ನು ತಡೆಯಲನ ಅವು ಕಣನು ಮತನು ಕಿವಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತುವೆ 

”ಎಂದನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜ್ಗೆರೀಪ್ಾಲನ ಹೆೀಳಿದರನ. 
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KTCD ಕಾಯಿದೆಯ ಸಮಗರ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯನ್ನು ನ್ವೀಡನತಿುರನವ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವೆೀರಿ ಜಿಲಾಿ/ನ್ಗರಸಭೆ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಸದಾ 

ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರಿಗೆ ಲಭಯವಾಗಬೆೀಕಾದ ತಿೀವರ ಅಗತಯತೆ ಇದೆ ಎಂದನ ಸಲಹೆ ನ್ವೀಡಿದರನ. ಇದಕಾಾಗಿ ಅವರನ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಶಿತ 

ಕಚೆೀರಿಗಳನ್ನು ಮತನು ಪ್ರತಿ ಜಿಲಾಿ ಕೆೀಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥಪ್ರಸನವ ತನತನ್ ಅಗತಯವಿದೆ ಎಂದನ ಸಲಹೆ ನ್ವೀಡಿದರನ. ಈ ಕಛೆೀರಿಯನ ಕೆರೆಗಳಳ, 

ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತಕೆಾ ಹಾಜ್ರಾಗನವ ಎಲಾಿ ಅವಶಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ೂರೆೈಸನತುದೆ ಮತನು 

ಸಥಳಿೀಯ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಕಚೆೀರಿಯಾಗಿ, ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಘಷ್್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಸಥಳಿೀಯ 

ಸಮನದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ದ ಮೊದಲ ಬಂದನವಾಗಿದೆ. . ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಿಿೀಕರಿಸಿ, ಶ್ರೀ. ನ್ಗರಗಳಳ ಅರ್ವಾ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನವ 

ಹೆಚಿಚನ್ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಜಿಲಾಿ ಕೆೀಂದರವು ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಾಕಷ್ನು ದರರದಲ್ಲಿರನವುದರಿಂದ ತಾಲರಿಕನ ಮಟುಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಆಡಳಿತಾತಾಕ 

ಸೌಲಭಯಗಳ ಪ್ರವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮತುಷ್ನು ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣವನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳಳುವ ಅಗತಯವಿದೆ ಎಂದನ ಶ್ರೀ ಶೆಟಿು ಅಭಿಪ್ಾರಯಪ್ಟುರನ.   

 

 

ಕರ್ಾ್ಟಕವು ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಿಂದ ಸರೆರೀವರ ನ್ವಮಾ್ಣ ಮತನು ಆಡಳಿತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೆರಂದದೆ ಮತನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ 

ನ್ವೀರಿನ್ ಸಮಾನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಥಳಿೀಯ ಪ್ಂಚಾಯತ್್ಗಳೂೆಂದಗೆ ಸಮನ್ಿಯದಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡನವ ನ್ವೀರನಗಂಟಿ (ನ್ವೀರಿನ್ ರಕ್ಷಕ) ಮರಲಕ 

ನ್ವಯಂತಿರಸಲಾಗನತುದೆ. 
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ವಯವಸಿೆತ್ ಅಸಮರ್ಾತ್ ಗಳು ಮತ್ುು ನೀರಿನ ನ್ಲ್ಗಳ ಮೀಲ್ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. ಎನ.ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಕೆಟಿಸಿಡಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆರಳಿಸನವ ಮರಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸನವ ಕರ್ಾ್ಟಕ 

ಸಕಾ್ರದ ಪ್ರಯತುಗಳನ್ನು  ಸಾಿಗತಿಸಿದರನ ಮತನು ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಿತಂತರ ನ್ವಯಂತರಣ ಸಂಸ ಥೆಯಾಗಿ ಸಾಥಪ್ರಸಲಾಯಿತನ. ಈ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳಳ ಅವರ ರ್ೆೀತೃತಿದ 

ಸಮಿತಿಯನ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ್ ಶ್ಫಾರಸನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆರಂಡಿರನವುದನ್ನು ಅವರನ ಕಂಡನಕೆರಂಡರನ. ಆದರರ, ಬಹನತೆೀಕ ಕೆರೆಗಳಳ 

ಶೆ ೀಚ್ನ್ವೀಯ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರನವುದನ್ನು ಗಮನ್ವಸಿದ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ  ಪ್ಾಟಿೀಲ್, ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ರದ 

ಗಂಭಿೀರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ುಸಿದರನ. 

 

 

 

ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸನಸಿಥರವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸನವ ಮತನು ಆಡಳಿತ ನ್ಡೆಸನವಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ ಅಸಮರ್್ತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗದನ ಎಂದನ ಶ್ರೀ. 

ಲ್ಲಯೀ ಸಲಾಾರ್ಾಾ ಹೆೀಳಳತಾು , ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನವ ಮತನು ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ವವ್ಹಿಸನವ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವು ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿದೆ. ಅವರನ ಒಂದನ ಪ್ರಕಿರಯೆಗೆ ಕರೆ ನ್ವೀಡಿದರನ:್“ನ್ವೀವು ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ್ವಸದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವು 

ನ್ವೀರಿನ್ವಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡನತ ುೆೀವೆ. ನ್ವೀವು ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೆೀಡಿ. ನ್ವೀವು ನ್ವೀರನ್ನು ಸೆರೆಯಾಳಳಗಳರ್ಾುಗಿ ಮಾಡನವುದಲಿ. 

ಪ್ರದೆೀಶವನ್ನು ಪೀಷಿಸಲನ, ರ್ೆಲವನ್ನು ಪೀಷಿಸಲನ ಮತನು ನ್ಂತರ ಕೆಳಗಿರನವ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಕರಲವಾಗನವಂತೆ ಸಿಲಪ ಸಮಯ 

ಉಳಿಯಲನ ನ್ವೀರನ್ನು ಕೆೀಳಿಕೆರಳಿು ಎಂದರನ. 

 

ದೆೀಶಾದಯಂತ ಸಮನದಾಯ-ಆಡಳಿತದ ಕೆರೆ ಗಳ ಅತನಯತುಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದನ ಅವರನ ವಿವರಿಸಿದರನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಮಣಿಪ್ುರದ ಲೆರೀಕುಕ್ಸ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ  ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಳ ಬೃಹತ್ ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮತನು ಅದರ ಸನತುಲರ ವಾಸಿಸನತುವೆ ಮತನು 

ಅದನ್ನು ಆರೆರೀಗಯಕರ ತೆೀವಭರಮಿ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ ಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡನತುವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಳ 1000 

ವಷ್್ಗಳಿಂದ ಆಚ್ರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದನ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ ಮತನು ಹರಪ್ಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (4 - 5000 ವಷ್್ಗಳ ಹಿಂದೆ) ಸನರ್ಾರಿತ 
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ಮಳೆನ್ವೀರನ ಮತನು ಮೀಲೆೈ ನ್ವೀರಿನ್ ಕೆರಯನಿ ಮರಲಕ ಪ್ಯಾ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ್ ವಾಯಪ್ಕವಾದ ಸರೆರೀವರ ವಯವಸ ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆೀಗೆ 

ಕಂಡನಹಿಡಿಯಬಹನದನ ಎಂಬನದನ್ನು ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ ಮತನು ಪ್ರದಶ್್ಸಿದರನ. ಮತನು "ರ್ಾವು ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿರನವುದನ ಅವುಗಳನ್ನು 

ಚೆರ್ಾುಗಿ ನ್ವವ್ಹಿಸನವುದನ" ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಪ್ರರ್ಾನ್ಮಂತಿರ ಶ್ರೀ ನ್ರೆೀಂದರ ಮೊೀದ ಅವರ ಇತಿುೀಚಿನ್ ಘರೀಷ್ಣೆಗಳತು ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯನವುದನ. ಭಾರತದ ಸಾಿತಂತರಯದ 75 ರ್ೆೀ ವಾಷಿ್ಕೆರೀತ್ವದ ಸಾರಣಾರ್್ವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 75 ಹೆರಸ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 

ನ್ವಮಿ್ಸಲನ ಜ್ನ್ರನ್ನು ಪರೀತಾ್ಹಿಸಿದ , ಈ ಕಾಯ್ವು ಮೊದಲನ ಮತನು ಅಗರಗಣಯವಾಗಿ ಅಸಿುತಿದಲ್ಲಿರನವ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಯನ್ನು  ರಕ್ಷಿಸನವ 

ಮರಲಕ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಬಹನದನ ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. 

 

 

ಮಣಿಪ್ುರದ ಲೆರೀಕಾುಕ್ಸ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ  ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕೆ ಮತನು ಕೃಷಿ ಸಮನದಾಯಗಳಳ ತಲೆಮಾರನಗಳಿಂದ ಕೆರೆಯ ಸನತುಲರ 

 

ಶ್ರೀ. ಸಲಾಾರ್ಾಾ ಅವರನ ಬೆಂಗಳೂರನ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದಂತಹ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳ ಸನರ್ಾರಣೆಯತು ಗಮನ್ ಸೆಳೆದರನ, ಇದನ "ಪ್ರದೆೀಶಗಳ 

ಸಥಳಾಕೃತಿಯ ವೆೈಶ್ಷ್ುಯಗಳನ್ನು ಗಣರ್ೆಗೆ ತೆಗೆದನಕೆರಳುದೆ, ಸಥಳಿೀಯ ಭೌಗೆರೀಳಿಕತೆ ಮತನು ಸಂಸೃತಿಗಳನ್ನು ರ್ೆರೀಡದೆ, ಮತನು 

ಮರಲಭರತವಾಗಿ ಕೆೀವಲ ನ್ಕ್ಷೆ ರೆೀಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯನವ ಮರಲಕ ಎಲಿವನ್ರು ಅಳಿಸಿಹಾಕನತುದೆ.್”್ವಸತಿ ಲೆೀಔಟ್್ಗಳಳ ಮತನು 

ಮರಲಸೌಕಯ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಲನ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳಳ ವಿವಿಧ್ ಭರದೃಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ವೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸನವ 

ಪ್ಾರಚಿೀನ್ ಪ್ರಯತುಗಳನ್ನು ರ್ಾಶಪ್ಡಿಸನತುವೆ ಎಂದರನ. 

 

ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚ್ಂದರ ಅವರನ ಬೆಳುಂದರರನ ಕೆರೆಯ ಕನಖಾಯತ ರ್ೆರರೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲನ ಬಾಯರಿಕೆೀರ್ಡ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಡಿಎ 

ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿಯ ಈಗಿರನವ  ಮಾದರಿಗಳ ಬಗೆೆ ತಮಾ ಕಳವಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆರಂಡರನ:್“ಇದನ 

ಸಮಸೆಯಯನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸನವುದಲಿ. ರ್ಾಲನಾ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರ್ೆರರೆ ಬಾಯರಿಕೆೀರ್ಡ ದಾಟನತುದೆ. ಸಮಸೆಯಯನ ನ್ಮಾ ನ್ವೀರಿನ್ ವಯವಸ ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಗಾಧ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಂಜ್ಕವನ್ನು ಸನರಿಯನತುದೆ, ಅದನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರರ್ೆಗೆರಳಳುತುದೆ. ಮತನು ಇದಕೆಾ  ಕಾರಣವಾಗನವ 

ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬನದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನ್ವಭಾಯಿಸಲನ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಘಟಿತ ಕರಮವಿಲಿದ ಕಾರಣ "ರ್ೆರರೆ ಮತನು ಕೆರೆಗಳಳ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು 

ಹಿಡಿಯನವುದನ ಮನಂದನವರಿಯನತುದೆ" ಎಂದನ ಅವರನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾದರೆ. 
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ಶ್ರೀ. ಸಿದಾದರ್್ ಜೆರೀಶ್ಯವರನ ಅರ್ೆೀಕ ಸರೆರೀವರಗಳಿರನವ ಭಯಾನ್ಕ ಆಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರನ ಮತನು ಇದಕೆಾ ಒಂದನ ಪ್ರಮನಖ್ 

ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತವು ಛಿದರವಾಗಿದೆ, ಅರ್ೆೀಕ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳಳ ಒಂದೆೀ ಜ್ಲಾನ್ಯನ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ೆೀಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡನತಿುವೆ 

ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನ್ವವ್ಹಣೆಯ ಕೆರರತೆಯನ ಹಲವಾರನ ಕೆರೆಗಳಳ "ಅತಿಕರಮಣಗಳಾಗಿರನವುದರಿಂದ 

ಉಪ್ಯೀಗಕೆಾ ಬಾರದೆ ಬದದವೆ, ತಾಯಜ್ಯವನ್ನು ಸನರಿಯನವುದರೆರಂದಗೆ ಒಳಹರಿವಿನ್ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು  ನ್ವಬ್ಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ". ಮತನು 

ಇದನ ನ್ವಜ್ವಾಗಿಯರ ದನರಂತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆರೆಗಳಳ ಬಹನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪ್ಯನಕುತೆಗಳನ್ನು ಹೆರಂದದನದ, ಯಾವುದೆೀ ನ್ವೀರಿನ್ 

ವಯವಸ ಥೆಯನ ಸನಲಭವಾಗಿ, ಆರ್ಥ್ಕವಾಗಿ ಮತನು ಸಮಾನ್ತೆಯಂದಗೆ ಒದಗಿಸನವುದಲಿ ಎಂದರನ. 

 

ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಸಂಸ ಥೆಗಳೂೆಂದಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲನ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರನ್ನು ಆಹಾಿನ್ವಸಿದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನ್ವವಾಸಲನ ಅವರನ "ವಯವಸ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ರು 

ಒಳ ುೆಯ ಜ್ನ್ರಿದಾದರೆ ಮತನು ಆದದರಿಂದ ವಯವಸ ಥೆಯನ ಇನ್ರು ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತಿುದೆ" ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಈ ಭಾವರ್ೆಯನ್ನು 

ಅನ್ನಮೊೀದಸನತಾು, ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವೆೀರಿ ಅವರನ ವಯವಸಿಥತ ಅಸಮರ್್ತೆಗಳನ್ನು ನ್ವಭಾಯಿಸನವ ಅಗತಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರನ. 

ಕಾನ್ರನ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ಗತಗೆರಳಿಸಲನ ಗೆರತನುಪ್ಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಾತರಗಳನ್ನು ರರಪ್ರಸನವಲ್ಲಿ ನ್ವದ್ಷ್ುತೆಯನ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ 

ಆಡಳಿತವನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದರರ ತೆಗೆದನಕೆರಂಡನ ಹೆರೀಗನತುದೆ ಎಂದನ ಅವರನ ಸಲಹೆ ನ್ವೀಡಿದರನ. 

 

“ಬೆೀರೆರಬಬರನ್ನು ದರಷಿಸನವುದನ ಸನಲಭ. ತಪ್ುಪಗಳನ್ನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ ಸನಲಭ - ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ವಯವಸ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡನತಿುಲಿ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ್ದ ಬೌದಿಕ ಉಪ್ವಿಭಾಗವಾಗಿ, ರ್ಾವು ವತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ಬದನಕಬೆೀಕನ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ 

ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನವ ಎಲಾಿ ವಿಭಿನ್ು ಡೆೈರ್ಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರ್ಾವು ಸಂಪ್ೂಣ್ವಾಗಿ ಅರಿತನಕೆರಳುಬೆೀಕನ ಮತನು ತಾಂತಿರಕವಾಗಿ 

ಕಾಯ್ಸಾಧ್ಯವಾದ, ಆರ್ಥ್ಕವಾಗಿ ಕಾಯ್ಸಾಧ್ಯವಾದ, ಕಾನ್ರನ್ನಬದಿವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮತನು ತಾಂತಿರಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ, 

ಸರಚಿಸಬೆೀಕನ. ರಾಜ್ಕಿೀಯವಾಗಿ ಸಿಿೀಕಾರಾಹ್”,್್ಎಂದನ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನ್ವವಾಸಲನ ಶ್ಫಾರಸನ ಮಾಡಿದಾದರೆ. ಅವರನ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಶ್ರೀ. 

ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಅವರ, ರ್ಾಯಯಾಂಗವು "ಆದೆೀಶಗಳನ್ನು ಮಾತರ ರವಾನ್ವಸಬಹನದನ, ಆದರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರೆರೀ ಅದನ್ನು 

ಕಾಯ್ಗತಗೆರಳಿಸಿದಾದರೆ" ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದದರನ. ಯಾವ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನ್ವವಾಸಲನ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ ಮತನು ವಾಯಪ್ಕ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರ 

ನ್ಡನವಿನ್ ಸಹಕಾರ ಚೌಕಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ ಎಂದನ  ಹೆೀಳಿದರನ. 

 

ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಲನ ಮತನು ನ್ವವ್ಹಿಸಲನ ಸಮಗರ ವಿರ್ಾನ್ ಅತಯಗತಯ ಎಂದನ ಶ್ರೀ ಎ ಕೆ ಸಿಂಗ್ಡ ಗನರನತಿಸಿದಾದರೆ. 

ಆದರೆ ಇದಕೆಾ ಸಾಕಷ್ನು ಹಣದ ಅಗತಯವಿದೆ ಎಂದರ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಆದರೆ ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಿ ಅಷ್ೆರುಂದನ ಅನ್ನದಾನ್ವಿಲಿ, 

ಹಾಗಿದದರರ ರ್ಾವು ಇನ್ರು ಮರಲ ಸೌಕಯ್ವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ನ್ವಮಿ್ಸನವುದನ ಎಂದನ ಲೆಕಾಾಚಾರ ಮಾಡನತಿುದ ದೆೀವೆ ಮತನು ರ್ಾವು ಕೆರೆಗಳನ್ನು 

ಕಿರಯಾತಾಕ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲನ ಆದಯತೆ ನ್ವೀಡನತಿುದ ದೆೀವೆ, ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಳ, ನ್ವೀರಿನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗನಂಪ್ುಗಳಳ 

ಇತಾಯದಗಳನ್ನು ಒಳಗೆರಳಳುವ ಮರಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತನು ಜಿೀವಂತ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸನತ ುೆೀವೆ ಎಂದರನ . 
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ಶ್ರೀ.ಗಿರಿೀಶ "ಕಾಯ್ನ್ವವಾ್ಹಕರನ ರಾಜ್ಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ದರರ ಹೆರೀಗನತಾುರೆ."ಎಂದನ ಕಳವಳ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ. ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ರನ್ನ 

ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೆೀಶ್ಸಿದೆ ಮತನು "ಅವರನ್ನು ನ್ವಯಂತರಣದಲ್ಲಿಡಲನ ಶ್ಕ್ಷೆಯ ಷ್ರತನುಗಳನ್ನು ಅನ್ಿಯಿಸಿದೆ". "ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ 

ಮಧ್ಯಪ್ರವೆೀಶ್ಸಿದದರಿಂದ ರ್ಾವು ಸನಗಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತನ" ಎಂದನ ಅವರನ ಸಮಾರ್ಾನ್ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ. 
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ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: 

 

16ಕೆರೆಗಳ ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಳ 

 

ಡಾ. ಕೃಷ್ುರಾಜ್ ಅವರನ ಜ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಸನಸಿಥರತೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನವಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೀಯ ಮಾತನಕತೆಗಳಳ 

ಮತನು ಸಹಕಾರ ಚೌಕಟನುಗಳ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೀಂದರೀಕರಿಸಿದರನ. ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದಾದಯಂತದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿ 

ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ “ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲನ, ಸಾಮರಹಿಕ ಕಿರಯೆಯ ಅಗತಯವಿದೆ. ಆದದರಿಂದ, ರ್ಾಗರಿಕ 

ಗನಂಪ್ುಗಳಳ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತನು ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜ್ವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಮರಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸನವಲ್ಲಿ ಕೆೈಜೆರೀಡಿಸಬೆೀಕನ. ಅವರನ 

ಹಂಚಿಕೆರಂಡ ಅತನಯತುಮ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರರಿಯಾದ ಸಿಯೀಲ್್ನ್ಲ್ಲಿರನವ ಚಿಯೀಂಗ್ಡ್ಗಿಚಿಯಾನ ಸಿರೀಮ್ 

ಪ್ುನ್ುಃಸಾಥಪ್ರ್ೆ ಯೀಜ್ರ್ೆಯಾಗಿದನದ, ಅಲ್ಲ ಿನ್ಗರದ ನ್ವವಾಸಿಗಳಳ ತಮಾ ಚ್ನರ್ಾಯಿತ ರ್ಾಯಕರೆರಂದಗೆ ಸೆೀರಿ ನ್ದಯ ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿಯಲ್ಲಿ 

ಒಳಚ್ರಂಡಿಯಾಗಿ ಮತನು ನ್ಂತರ ಎತುರದ ಹೆದಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್್ಟುರನ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮರಹಿಕ ಕಿರಯೆಯನ ಜಿೀವಂತ ನ್ದಯನ್ನು 

ಪ್ುನ್ುಃಸಾಥಪ್ರಸಿದೆ ಮತನು ಇದನ ಜ್ನ್ಪ್ರರಯ ಜ್ಲಾಭಿಮನಖ್ವಾಗಿಲಿ. "ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ರಕ್ಷಿಸದದದರೆ, ಅದನ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ನ್ರ ಕತ್ವಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದನ ಅವರನ ಒತಿು ಹೆೀಳಿದರನ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ರ್ಾವು 

ಒಗರೆಡಬೆೀಕನ ಎಂದನ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಪ್ಟುರನ. 

 

 
16 Leo.F.Saldanha, Challenges in Protecting and Rehabilitating Lake and Kaluves as Water 
Commons. 
https://docs.google.com/presentation/d/1SCkpZKD3_rhJRN_rMezSZgMtCECYpfVc/edit?usp=sharing
&ouid=100442869586089128975&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/presentation/d/1SCkpZKD3_rhJRN_rMezSZgMtCECYpfVc/edit?usp=sharing&ouid=100442869586089128975&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1SCkpZKD3_rhJRN_rMezSZgMtCECYpfVc/edit?usp=sharing&ouid=100442869586089128975&rtpof=true&sd=true
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿ ಭರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಿವತ್ರ್ೆ 

 

ಈ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ನು ಅನ್ನಮೊೀದಸನತಾು, ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷ್ಾ ರಾಜ್ಗೆರೀಪ್ಾಲನ ಹೆೀಳಿದರನ:್“ಜ್ನ್ರಾಗಿ ನ್ಮಾ ನ್ವೀರಿನ್ 

ರ್ೆಲೆಗಳಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳಿಗೆ ರ್ಾವು ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನ್ನು ಹೆರಂದದ ದೆೀವೆ ಮತನು ನ್ಮಾ ಪ್ಾಲನ್ನು ರ್ಾವು ಮಾಡಬೆೀಕನ ಎಂದನ ರ್ಾನ್ನ 

ನ್ಂಬನತ ುೆೀರ್ೆ. ಎಲಿ ಅರ್ಾಹನತಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರವನ್ನು ದರಷಿಸನವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್್ವಿಲಿ. ನ್ಮಗೆ ಒಂದನ ಪ್ಾತರವಿದೆ!್”್ಇದನ್ನು 

ಮಾಡಬಹನದಾದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ. ಸಿದಾಿರ್ಥ್ ಜೆರೀಶ್ ಅವರನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತುಮವಾಗಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲಪಟಿುದಾದರೆ, ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ 

ರ್ೆರಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸಿು ವಿಜೆೀತ ಪರ. ಎಲ್ಲರ್ೆರೀರ್ ಓಸೆರರೀಮ್ ಅವರನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಿು ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳ ಆರೆರೀಗಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಆಸಿುಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೆರಳುಲನ ಸಿಹಿತಾಸಕಿುಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡನವ ಸಮನದಾಯದ ವಿವಿಧ್ ವಯಕಿುಗಳ ನ್ಡನವೆ ಮಾತನಕತೆಯ ಮರಲಕ 

ಸನಸಿಥರವಾಗಿದೆ ಎಂದನ ಪ್ರದಶ್್ಸಿದರನ. ಸಾಮರಹಿಕ ಹಿತಾಸಕಿುಯನ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಪ್ೂಲ್ ಸಂಪ್ನ್ರಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮಾನ್ವಾಗಿ 

ನ್ವಯಂತಿರಸಲಪಡನತುದೆ ಮತನು ಸಾಮರಹಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಿುದೆ ಮತನು ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳಳುವುದನ ಎಂದನ 

ಹೆೀಳಿದರನ. 

 

ಶ್ರೀ. ಗಿರಿೀಶ ಬ ಕೆ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಕಾಯ್ಗಳಳ ಮತನು ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳ ನ್ವವ್ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ 

ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆಯ ನ್ವಣಾ್ಯಕ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತಿುಹೆೀಳಿದರನ:್“ಪ್ರತಿಯಬಬ ರ್ಾಗರಿಕರನ ಏಕೆ ಮತನು ಹೆೀಗೆ ವಿಷ್ಯಗಳಳ 

ನ್ಡೆಯನತಿುವೆ (ನ್ಮಾ ನ್ವೀರಿನ್ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಸಿಥತಿಯಂದಗೆ) ಎಂದನ ಕೆೀಳಬೆೀಕನ. ಇದನ ಕೆೀವಲ ರ್ಾಯಯಾಂಗದ ಕೆಲಸವಲಿ. 

ಯಾವುದನ್ನು  ಶ್ರೀ. ಶಶ್ಧ್ರ ಶೆಟಿುಯವರನ ಸಂವಿರ್ಾನ್ದ 51ಎ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣಯ, ಕೆರೆಗಳಳ, ನ್ದಗಳಳ ಮತನು ವನ್ಯಜಿೀವಿಗಳಳ 

ಸೆೀರಿದಂತೆ ರ್ೆೈಸಗಿ್ಕ ಪ್ರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸನವುದನ ಮತನು ಸನರ್ಾರಿಸನವುದನ ಮತನು ಜಿೀವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಕರನಣೆಯನ್ನು ಹೆರಂದರನವುದನ 

ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕ ಕತ್ವಯವಾಗಿದೆ ಎಂದನ ರ್ೆನ್ಪ್ರಸಿದರನ. 
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(L to R): ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷ್ಾ ರಾಜ್ಗೆರೀಪ್ಾಲನ, ಪ್ುಟೆುೀನ್ಹಳಿು ರ್ೆೈಬರ್್ಹನರ್ಡ ಲೆೀಕ್ಸ ಇಂಪ್ೂರವ್್ಮಂಟ್ ಟರಸ್ು; ಡಾ.ಕೃಷ್ುರಾಜ್, ಪರಫೆಸರ್, 

ಇನ್ಸಿುಟರಯಟ್ ಫಾರ್ ಸೆರೀಶ್ಯಲ್ ಅಂರ್ಡ ಎಕರ್ಾಮಿಕ್ಸ ಚೆೀಂಜ್ ಮತನು ಎಕ್ಸ್್ಪ್ಟ್್ ಸದಸಯರಾದ ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೆಟಾಿಯಂರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ; 
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ನೀರಿನ ನ್ಲ್ಗಳನುನ  ಸುರಕ್ಷಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು: 

ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಹಾನ್ಗರವು ಜ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಗತಿುಗೆ ಹೆೀಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲಿದನ ಎಂಬನದನ್ನು ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್. ಶ್ವಕನಮಾರ್ 

ವಿವರಿಸಿದರನ.ನ್ಗರವು ಹೆೀಗೆ ಆಯಕಟಿುನ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ೆಲೆಗೆರಂಡಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರನ, ಇದನ ಹೆೈದರಾಬಾದ್್ಗಿಂತ 

ದೆರಡಾದಾದ ಮತನು ಭೆೀದಸದ ಬಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ರ್ೆಲೆಗೆರಂಡಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರನ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ಪ್ರದೆೀಶ ಮತನು ಗಮರ್ಾಹ್ವಾಗಿ 

ರಂಧ್ರಗಳಿರನವ ಶ್ಲಾ ವಯವಸ ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆರಂದದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿರನವ ಕೆರೆಗಳಳ, ಕೆರಳಗಳಳ ಮತನು ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳ 

ಮರಲಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೆರಯನಿ ಮಾಡಲನ ಹೆಚಿಚನ್ ರ್ೆೈಸಗಿ್ಕ ಸಾಮರ್ಯ್ವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನ್ವೀರನ ಅಂತಜ್್ಲ ಜ್ಲಚ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ನಗನೆತುದೆ 

ಮತನು ಅಮರಲಯವಾದ ಕನಡಿಯನವ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಂಗರಹವಾಗಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತುದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ತಲೆಮಾರನಗಳಿಂದ ನ್ವಮಿ್ಸಲಾದ 

ಜ್ಲಮರಲಗಳಳ ಮತನು ಜ್ಲಮರಲಗಳನ್ನು ಕಲನಷಿತಗೆರಳಿಸನವ ಮರಲಕ ಈ ಸಾಮರ್ಯ್ವನ್ನು ರ್ಾಶಪ್ಡಿಸಲಾಗನತುದೆ ಎಂದನ ಆತಂಕ 

ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ. 

 

“ಮಹಾನ್ಗರದಲ್ಲಿರನವ 25 ಲಕ್ಷಕರಾ ಹೆಚ್ನಚ 

ವಾಸಸಥಳಗಳಳ ಮಳೆನ್ವೀರನ ನ್ವರೆರೀಧ್ಕವಾಗಿದದರೆ, 

ರ್ಾವು ದರರದ ನ್ದಗಳಿಂದ ಹೆಚಿಚನ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತನು 

ಶಕಿುಯ ಹರಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ವೀರನ್ನು ಆಮದನ 

ಮಾಡಿಕೆರಳಳುವ ಅಗತಯವಿಲಿ. ಪ್ರತಿ ಮರ್ೆಯಲರಿ ಕನ್ವಷ್ಾ 

6000 ಲ್ಲೀಟರ್ ನ್ವೀರನ ಸಂಗರಹವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ 

ನ್ವಯಮಿತವಾಗಿ ನ್ವೀರನ ಸರಬರಾಜ್ನ ಮಾಡಲನ 

ಬೆಂಗಳೂರನ ನ್ವೀರನ ಸರಬರಾಜ್ನ ಮತನು ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಸಲಾಗನವುದಲಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸನಲಭವಾಗಿ ಮಳೆನ್ವೀರಿನ್ ಸಂಪ್್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿ್ಸಬಹನದನ. ವಾಸುವವಾಗಿ, 

ನ್ವೀರನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಲನ ಜ್ನ್ರನ ಸಂಪ್್ಗಳಳ ಮತನು ಪ್ೆೈಪ್್ಲೆೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವು BWSSB ಯ ನ್ವವಿಳ ಮೌಲಯಕಿಾಂತ 12 

ಪ್ಟನು ಹೆಚ್ನಚ ಎಂದನ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ,್”ಎಂದನ ಅವರನ ಹಂಚಿಕೆರಂಡಿದಾದರೆ. ಹಿೀಗೆ ನ್ವಮಿ್ಸಲಾದ ಎಲಾಿ ರಚ್ರ್ೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆನ್ವೀರನ 

ನ್ವರೆರೀಧ್ಕವಾಗಿರಲನ ಬಲವಾದ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡನವುದರಿಂದ ಈಗ ಬೀದಗಳಿಗೆ ನ್ನಗನೆತಿುರನವ ಮಳೆನ್ವೀರನ್ನು ವಿರ್ಾಶಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡನವುದರಿಂದ ಎಲಿರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆರಯನಿ ಮಾಡಬಹನದನ ಎಂದರನ. 

 

ಡಾ.ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಸನಬರಹಾಣಯ ಅವರನ ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಹಕೆಾ ಕಾರಣವಾದ ಕೆರೆ ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ ವಿರ್ಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ ಸಮಸೆಯಯ 

ಬಗೆೆ ಗಮನ್ ಸೆಳೆದರನ: "ಕೆರೆಗಳಳ ಇಂದನ ಟಾಯಂಕ್ಸ ರಚ್ರ್ೆಯನ್ನು ರ್ಾಶಪ್ಡಿಸನವ ಡೆಸಿಲ್ಲುಂಗ್ಡ ಮಾದರಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಸಿವಿಲ್ 

ಎಂಜಿನ್ವಯರಿಂಗ್ಡ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉತೆುೀಜಿಸನತುವೆ. ಇದನ ಏಕರರಪ್ದ ಆಳವಾದ ಟಾಯಂಕ್ಸ ರಚ್ರ್ೆಯನ್ನು ರರಪ್ರಸನತುದೆ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ 

ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆರಂದರನವುದಲಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬನದಿವಂತಿಕೆ ಮತನು ಸರೆರೀವರ ನ್ವವ್ಹಣೆಯ ಜ್ಞಾನ್ಕೆಾ ಮರಳಳವ ಅಗತಯವನ್ನು ಅವರನ 

ವಿವರಿಸಿದರನ:್“ನ್ವೀವು ಸವೆ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆರೀಪೀಶ್ೀಟ್್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡೆಕಾನ ಪ್ರಸಥಭರಮಿಯಾದಯಂತ 

ಶ್ರೋ. ಹಿರ ೋಮಠ, ಕಾನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಟಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣ  ಮತ್ುು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 
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ವಿತರಿಸಲಾದ ಸರೆರೀವರಗಳನ್ನು ನ್ವೀವು ಕಾಣಬಹನದನ. ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನ್ವೀರನ ಕೆರಯನಿ ವಯವಸ ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಕೆರೆಗಳಳ ಮಾನ್ವ ನ್ವಮಿ್ತವಾಗಿದನದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾರಮಸಥರನ ಮತನು ಯಾವುದೆೀ ಸಂಕಿೀಣ್ ಪ್ದವಿಗಳಿಲಿದೆ 

ನ್ವಮಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ೆೈಸಗಿ್ಕ ತೆರರೆಗಳ ತಗನೆ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ವಮಿ್ಸನವ ಮರಲಕ, ಕೆಳಗಿನ್ ಸರೆರೀವರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ನಚವರಿ ನ್ವೀರನ್ನು 

ಹಿಡಿದಟನುಕೆರಳಳುವ ಸರೆರೀವರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತನ. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಭತುದಂತಹ ಜೌಗನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಲಸನವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 

ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ನ್ವೀವು ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನ್ವಸಿದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡನ ಗಾರಮಗಳಳ ಒಂದೆೀ ಕೆರೆಯಿಂದ ನ್ವೀರನ್ನು 

ಹಂಚಿಕೆರಳಳುತುವೆ ಎಂದರನ . 

 

 

ಜ್ಲ ಭದರತೆಯನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನವ ತಾಂತಿರಕ ಅಧಿವೆೀಶನ್ : (L to R): ಶ್ರೀ. A. R. ಶ್ವಕನಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಆಂಜ್ರ್ೆೀಯ ರೆಡಿಾ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ವಿ ರಾವ್ 

ಮತನು ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವೆೀರಿ 

 

ಶ್ರೀ. ಗಿರಿೀಶ ಬ ಕೆ, ಕೆರೆಗಳ ಹರಳಳ ತೆಗೆಯನವ ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ದ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ ಮಾದರಿಯ ಬಗೆೆ  ಅವರನ ತಮಾ ಕಳವಳವನ್ನು 

ಹಂಚಿಕೆರಂಡರನ:  "ಸರೆರೀವರಗಳ ಹರಳಳ ತೆಗೆಯನವಿಕೆಯನ ವಿವಿಧ್ ಜ್ಲಚ್ರಗಳ ಆವಾಸಸಾಥನ್ವನ್ನು ಕಳೆದನಕೆರಳಳುತುದೆ. ಇದನ 

ಸರೆರೀವರದ ತಳವು ಸಪಂಜಿನ್ಂತೆ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನವುದರೆರಂದಗೆ ನ್ವೀರನ ನ್ನಗನೆವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯನತುದೆ ಮತನು ನ್ವೀರನ್ನು 

ಹಿಡಿದಟನುಕೆರಳುಲನ ಮತನು ಅದನ್ನು ಹರಿಯನವಂತೆ ಮಾಡನತುದೆ ಎಂದನ ಸಲಹೆ ಇತುರನ. 

 

ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಕನರಿತನ ಮಾತರ್ಾಡನತಾು, ಶ್ರೀ. ಸಿದಾದರ್್ ಜೆರೀಶ್ ಅವರನ ಚಾಮರಾಜ್ನ್ಗರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 

ಎರಡನ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಮಳೆಯ ದತಾುಂಶದ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಸಿ ಇತಿುೀಚಿನ್ ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ ಹೆಚ್ನಚ 

ತಿೀವರವಾಗಿರನತುದೆ, ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತನು ಮಳೆಯಿಲಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯರ ಇದೆ. ಇದಲಿದೆ, "ಜ್ಲಮರಲಗಳ ನ್ಷ್ುದಂದಾಗಿ 
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ಆವಿಯಾಗನವಿಕೆ ನ್ಷ್ುಗಳಳ ಸಹ ಹೆಚಾಚಗಿದೆ" ಮತನು ಜಿಲೆಿಯ ಹಲವಾರನ ತಾಲರಕನಗಳಳ "18 ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವಷ್ಾ 10 ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರಗಾಲವನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸಿವೆ. ಕೆಲವರನ 12 ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ ರ್ೆರೀಡಿದಾದರೆ. ಕೆಲವು ತಾಲರಿಕನಗಳಲ್ಲಿ 5-6 ವಷ್್ಗಳಿಂದ ಸತತ 

ಬರಗಾಲವಿದೆ ಎಂದನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರನ. 

 

ಡಾ. ರಾಮಚ್ಂದರ ಅವರನ ಕೆರೆಗಳ ಸನತುಲ್ಲನ್ ಅಭಿವೃದಿ ರಹಿತ ವಲಯಗಳ ಕಿರಿದಾಗನವಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಕಳವಳ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ: 

"ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕೆಲವು ದೆರಡಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 200 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಳ ಬಫರ್ ವಲಯವಾಗಿರಬೆೀಕನ" ಅವುಗಳಳ ಪ್ರಿಸರಿೀಯವಾಗಿ 

ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತುವೆ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ. ಸರ್ೀ್ಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಸಿಥಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲಾಿ ಗಾತರದ ಸರೆರೀವರಗಳ 

ಸನತುಲರ ಏಕರರಪ್ದ 30 ಮಿೀಟರ್ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೆರಳಿಸನವುದನ "ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಅರ್್ಮಾಡಿಕೆರಳುದೆ" ಮತನು ಇದನ್ನು 

"ತಪ್ಾಪದ ನ್ವರ್ಾ್ರಗಳಳ" ಎಂದನ ಕರೆಯಲಾಗನತುದೆ ಎಂದರನ. 

 

ಶ್ರೀ. ಆಂಜ್ರ್ೆೀಯ ರೆಡಿಾ ಅವರನ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟುದ ಕನರಿತನ ವರದ ಮಾಡನವಲ್ಲಿ ಕಠೆರೀರತೆ ಮತನು ವರದಗಳ 

ಸನಳಳುತನ್ವನ್ನು ತೆರೀರಿಸಿದರನ “ನ್ಮಾ ಪ್ರಐಎಲ್್ಗೆ17 ಪ್ರತಿಕಿರಯೆಯಾಗಿ, ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನ್ವಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿಯನ ಹೆಬಾಬಳ ಮತನು 

ಕೆರೀರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ನ್ವೀರಿನ್ ಗನಣಮಟುವು ಕೆಳಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಡಲನ ತೃಪ್ರುಕರವಾಗಿಲಿ ಎಂದನ ವರದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೆೀ 

ದನ್ ಮರ್ಾಯಹು ಇತರ ಸಕಾ್ರಿ ಸಂಸ ಥೆಗಳಳ ಖಾಸಗಿ ಲಾಯಬ್ನ್ವಂದ ಅದೆೀ ನ್ವೀರನ ಕನಡಿಯಲನ ಸನರಕ್ಷಿತ ಎಂದನ ವರದಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯನತುವೆ 

ಎಂದರನ. 

 

ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶದ ನ್ವೀರಿನ್ ಭದರತೆಯನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಲನ ದರರದ ನ್ದ ವಯವಸ ಥೆಗಳನ್ನು ರ್ಾಶಪ್ಡಿಸನವ ಅಗತಯವಿಲಿ 

ಎಂದನ ಡಾ. ರಾಮಚ್ಂದರ ವಾದಸಿದರನ:್“ಬೆಂಗಳೂರನ ವಾಷಿ್ಕವಾಗಿ ಸನಮಾರನ 700 ರಿಂದ 850 ಮಿಲ್ಲಮಿೀಟರ್ ಮಳೆಯನ್ನು 

ಪ್ಡೆಯನತುದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಿಸಿದಾಗ ವಾಷಿ್ಕ 18-20 ಟಿಎಂಸಿ ನ್ವೀರನ ಅಗತಯವಿರನವ ಪ್ರದೆೀಶಕೆಾ ಸನಮಾರನ 15 ಟಿಎಂಸಿ ನ್ವೀರಿನ್ 

ಲಭಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗತಯವಿರನವ ಶೆೀಕಡ 70ರಷ್ನು ನ್ವೀರನ ಮಳೆಯ18 ರರಪ್ದಲ್ಲಿ ದೆರರೆಯನತುದೆ. ಮತನು ಶ್ರೀಗಳಳ 

ಸರಚಿಸಿದಂತೆ ಈ ನ್ವೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ವವ್ಹಿಸಿದರೆ. ಎ ಆರ್ ಶ್ವಕನಮಾರ್ ಅವರನ ಮಳೆನ್ವೀರನ ಕೆರಯನಿ ತಂತರಗಳ ಮರಲಕ 

ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚ್ನಚವರಿ ನ್ವೀರನ ರಸ ುೆಗಳಿಗೆ ಬರನವುದಲಿ ಮತನು ವಯರ್್ವಾಗಿ ಹೆರೀಗನವುದಲಿ ಎಂದರನ  ". 

 
17 WP 25087/2018 before the High Court of Karnataka. 
18 IISc’s report on Water Situation in Bangalore accessible at: 
http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/ETR114/section8.html  

http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/ETR114/section8.html
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ಮರಲ: ಟೆೈಮ್್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಹನಶುಃ 2015) 

 

“ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾವೆೀರಿ ನ್ವೀರಿನ್ ಅಗತಯವಿರನವುದಲಿ ಮತನು BWSSB ಅವರಿಂದ ನ್ವೀರನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಳುಲನ 

ಜ್ನ್ರನ್ನು ಬೆೀಡಿಕೆರಳುಬೆೀಕಾಗನತುದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಳೆನ್ವೀರನ್ನು ಕೆರಯನಿ ಮಾಡನವಷ್ನು ಉತುಮ ಸಾಥನ್ದಲ್ಲಿದೆ ಮತನು ನ್ಮಾ ದೆೀಶದ 

ಯಾವುದೆೀ ನ್ಗರಕೆಾ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ುವಿಲಿ. ಹವಾಮಾನ್, ಭರದೃಶಯ, ಅದನ ಪ್ಡೆಯನವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಎಲಿವೂ ಹೆಚ್ನಚ 

ಅನ್ನಕರಲಕರವಾಗಿದೆ - ಮಳೆನ್ವೀರನ ಕೆರಯಿಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಮಾಡಲಪಟಿುದೆ. ರ್ಾವು ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತನು ಬೆೀರೆಡೆ ನ್ವೀರನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಬಹನದನ. 

ರ್ಾವು ಅಂತಜ್್ಲ ಮರನಪ್ೂರಣ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹನದನ. ಇದೆಲಿವೂ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಡೆದರೆ, ಯಾವುದೆೀ ವೆಚ್ಚವಿಲಿದೆ 

ರ್ಾವು ಭರಗತ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹನದನ ಎಂದನ ಶ್ರೀ. ಶ್ವಕನಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರನ.  

 

ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ವೀರಿನ್ ಭದರತೆಯನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ, ಶ್ರೀ ಶ್ವಕನಮಾರ್ ಅವರನ “ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸರಕ್ಷಮ ಜ್ಲಾನ್ಯನ್ 

ಪ್ರದೆೀಶಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕನ. ಆ ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೆೀ ಬಂದದೆ. ಮತನು ಯಾವುದೆೀ ನ್ಗರವು ಬದನಕಲನ ಇದನ ಅತಯಗತಯ. 

ಹವಾಮಾನ್-ಸಿಥತಿಸಾಥಪ್ಕ ನ್ಗರಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನವುದನ ನ್ವೀರಿನ್ ಬಹನ ಮರಲಗಳ ಮೀಲೆ ಅವಲಂಬರ್ೆಯನ್ನು ಬಯಸನತುದೆ. ಬದಲಾಗಿ, 

"ಅವೆಲಿವೂ ಒಂದೆೀ ಮರಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಸಿವೆ - ದೆರಡಾ ನ್ದ ಅರ್ವಾ ಅಣೆಕಟನು ಅರ್ವಾ ಹೆರರಗಿನ್ ದೆರಡಾ ಸರೆರೀವರ" ಎಂದನ 

ಅವರನ ಆತಂಕ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ. ಅಂತಹ ಎಲಾಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣರ್ೆಗೆ ತೆಗೆದನಕೆರಂಡನ, ಶ್ರೀ ಶ್ವಕನಮಾರ್ ಅವರನ "ದೆರಡಾ ನ್ದ 

ಅರ್ವಾ ಅಣೆಕಟನು" ಜೆರತೆಗೆ ರ್ಾಲನಾ ಪ್ರಮನಖ್ ನ್ವೀರಿನ್ ಮರಲಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿದಾದರೆ. ಮತನು ಈ ಮರಲಗಳಳ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ 

“ನ್ಗರದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಕಟುಡದಂದ ಮಳೆನ್ವೀರನ ಕೆರಯನಿ; ಎಲೆಿಡೆ ಅಂತಜ್್ಲ ಪ್ಕೆರೀ್ಲೆೀಷ್ನ ಬಾವಿಗಳ ಮರಲಕ ಮರನಚಾಜ್್ 

ಮಾಡನವುದನ; ಎಲಾಿ ಖಾಸಗಿ ಟಾಯಂಕರ್ ನ್ವೀರನ ಸರಬರಾಜ್ನದಾರರನ ರಿೀಚಾಜ್್ ಸಾಮರ್ಯ್ಗಳನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸಿರನವಷ್ನು ನ್ವೀರನ್ನು 

ಸೆಳೆಯಲನ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ಸಿಥತಿಯ ಮೀಲೆ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಮತೆರೀಲನ್ವನ್ನು ಉತಾಪದಸನವ ಅಗತಯವಿದೆ: ಮತನು ಮನಖ್ಯವಾಗಿ, 

ಮರನಬಳಕೆಯ ನ್ವೀರನ್ನು ಆಸಿುಯಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸನವುದನ" ಎಂದರನ . 
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ರ್ನಯಯಂಗ ಆದೀಶಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸದಿರುವಿಕೆಯನುನ ನಭಾಯಿಸುವುದು 

 

ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಅವರನ ತಮಾ ರ್ೆೀತೃತಿದ ಸಮಿತಿಯನ ಒಂದನ ದಶಕದ ನ್ಂತರವೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು 

ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲನ ಎಲಾಿ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳ ಕರಮಕಾಾಗಿ ಟೆೈಮ್್ಲೆೈನ್ರ್ೆರಂದಗೆ ಮಾಸುರ್ ಪ್ಾಿನ ಅನ್ನು ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 

ಎಂದನ ಗಂಭಿೀರ ಕಳವಳ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರನ, ಅದನ “ಥೆರರ್ಡ್ಬೆೀರ್ ಸಂಶೆ ೀಧ್ರ್ೆ ಮತನು ಬಹನ ಸಂದಶ್ನ್ಗಳನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿದೆ. '. ಈ 

ವರದಯನ್ನು ಸಮಗರವಾಗಿ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತನು ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ಆದೆೀಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತನು ಇನ್ರು 

ಅದರ ಶ್ಫಾರಸನಗಳನ್ನು "ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೆರಳಿಸಲಾಗಿಲ"ಿ. ಮತನು ಈ ಶ್ಫಾರಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲನ ಪ್ರಿಸರ ಬೆಂಬಲ ಗನಂಪ್ು ನ್ವಂದರ್ೆ 

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲನ ಒತಾುಯಿಸಲಪಟು ನ್ಂತರವೂ ಈ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನ ಮನಂದನವರಿಯನತುದೆ ಎಂದನ ಅವರನ ಸರಚಿಸಿದರನ.. 

 

 

"ಕೆರೆಗಳ ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ ಆರೆೈಕೆಯನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳುಲನ ನ್ವಯಮಗಳಳ ಮತನು ನ್ವಬಂಧ್ರ್ೆಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ವಾಯಪ್ಕ 

ಕೆರರತೆಯಿದೆ, ಮತನು ಯಾವುದೆೀ ಅತಿಕರಮಣ ಮತನು ಮಾಲ್ಲನ್ಯವಿಲಿ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ. ಹಲವು ರ್ಾಯಯಾಲಯಗಳ 

ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ದ ಆದೆೀಶಗಳಳ ಪ್ಾಲರ್ೆಯಾಗನತಿುಲಿ”್ಎಂದನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆೀಳಿದರನ. ಕಾವೆೀರಿ. ರ್ಾಯಯಾಂಗ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯ 

ಕೆರರತೆಯನ್ನು ನ್ವಭಾಯಿಸಲನ "(ಟಿ) ರ್ೆಲದ ವಾಸುವತೆಯನ್ನು ನ್ವಣ್ಯಿಸಲನ ತೆೈಮಾಸಿಕ ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಳ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯಬೆೀಕನ". 

ಇದನ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒತಾುಯಿಸನತುದೆ ಮತನು ತಾಲರಕಾ ಮಟುದ ಸಭೆಗಳಳ ಈಗ "ಎಲಿವೂ ನ್ಡೆಯನತಿುಲಿ" 

ಎಂದನ ಅವರನ ಹೆೀಳಿದರನ. 

 

 

ಶ್ರೀ. ಲ್ಲಯೀ ಸಲಾಾರ್ಾಾ ಅವರನ ಆಟಿ್ಕಲ್ 243 ZD/E ಯ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತಿು ತೆರೀರಿಸಿದರನ "ಪ್ಂಚಾಯತ್್ಗಳಳ ಮತನು ನ್ಗರ 

ಪ್ಾಲ್ಲಕೆಗಳಳ ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳಳ, ರ್ೆೈಸಗಿ್ಕ ಸಂಪ್ನ್ರಾಲಗಳಳ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಆರ್ಥ್ಕ ಮತನು ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅಭಿವೃದಿಯನ್ನು ಗಣರ್ೆಗೆ ತೆಗೆದನಕೆರಂಡನ ಪ್ರತಿ 5 ವಷ್್ಗಳಿಗೆರಮಾ ಕರಡನ ಜಿಲಾಿ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜ್ರ್ೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸನವ 



40 

 

ಅಗತಯವಿದೆ" ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಈ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕ ಆದೆೀಶದ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಕೆರರತೆಯನ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತನು ಇದನ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭನತಿ ವಿರೆರೀಧಿ ನ್ವರ್ಾ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಳಳುತುದೆ ಮತನು ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮರಹಿಕ ಸಿತನುಗಳ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜಿಯ ಕೆರರತೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗನತುದೆ ಎಂದನ ಅವರನ ವಾದಸಿದರನ. 1000 ವಷ್್ಗಳಷ್ನು ಹಳೆಯದಾದ ಬೆೀಗರರನ ಕೆರೆಯಳಗೆ ಬಬಎಂಪ್ರಯನ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ 

ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ವನ್ನು ಸಂಪ್ೂಣ್ವಾಗಿ ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮಯನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಸಾಥಪ್ರಸಿದೆ ಎಂಬನದನ ಸಪಷ್ುವಾಗಿದೆ. ಮತನು "ಅದನ್ನು 

ತೆಗೆದನಹಾಕಬೆೀಕೆಂದನ ರ್ಾಯಯಾಲಯವು ನ್ವದೆೀ್ಶ್ಸಿದೆ ಮತನು ಇನ್ರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದನಹಾಕಲಾಗಿಲಿ" ಎಂದನ ಹಂಚಿಕೆರಂಡಿದಾದರೆ 

 

ಶ್ರೀ. ಗಿರಿೀಶ ಬ.ಕೆ. ಕರಾಳ ವಾಸುವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರನ ಮತನು ಕೆರೆಗಳ ಹರಳಳ ತೆಗೆಯನವಲ್ಲಿ ಶೆ ೀಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗನವ ಮಕಾಳ ಹಕನಾಗಳ 

ಮರಲಭರತ ಉಲಿಂಘರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾತರ್ಾಡಿದರನ. ''ಚಿತರದನಗ್ದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಹರಳಳ ತೆಗೆಯನವ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಟಿುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲನ ಮಾರನಕಟೆು ಸೃಷಿುಸಿ ಮಕಾಳನ್ನು ದನಡಿಸಿಕೆರಳಳುತಿುದಾದರೆ. ಈ ಅಕರಮ ಮಾರನಕಟೆುಯನ್ನು ನ್ವಲ್ಲಿಸಲನ ಮತನು ಈ 

ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಡಗಿರನವ ಮಕಾಳನ್ನು ಉಳಿಸಲನ ರ್ಾನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರವೆೀಶ್ಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಎಂದರನ. 

 

ಎಲಿರಿಗರ ರ್ಾಯಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸನವುದನ ರ್ಾಯಯಾಂಗದ ಪ್ಾತರವಾಗಿದದರರ, ಕಾಯ್ನ್ವವಾ್ಹಕರನ ರ್ಾಯಯಾಂಗ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳನ್ನು 

ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೀಕನ ಮತನು ಕಾನ್ರನ್ನ ನ್ವಬಂಧ್ರ್ೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆರಳಿಸಬೆೀಕನ ಆದದರಿಂದ ಯಾರಿಗರ ರ್ಾಯಯವನ್ನು ನ್ವರಾಕರಿಸಲಾಗನವುದಲಿ 

ಎಂದನ ಸೆಮಿರ್ಾರ್್ನ್ಲ್ಲ ಿಭಾಷ್ಣಕಾರರನ ಗಮನ್ವಸಿದರನ. ಅಸಾರ್ಾರಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬನದಿವಂತಿಕೆ ಮತನು ಮಾನ್ವನ್ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮ 

ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಸನರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನ್ವೀರಿನ್  ರ್ೆಲೆಗಳಮತನು ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ ನ್ವಣಾ್ಯಕ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯ ಕನರಿತನ ಅತನಯತುಮ 

ವೆೈಜ್ಞಾನ್ವಕ ಪ್ುರಾವೆಗಳೂೆಂದಗೆ, ಪ್ರಿಸರ ಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೆರಳಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಗ್ದಶ್್ಸಲಪಟು ಸರೆರೀವರಗಳನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸನವ, ಸಂರಕ್ಷಿಸನವ ಮತನು ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮಾಡನವ ಕಾಯ್ವು ಮರಲಭರತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತನು ಅದರ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳಳ ಈ 

ನ್ವಣಾ್ಯಕ ಕಾರಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಖ್ ಪ್ಾತರ ವಹಿಸಬೆೀಕನ ಮತನು ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರನ ಉತಾ್ಹದಂದ ಎಲಾಿ ಜ್ಲ ಮರಲಗಳನ್ನು ಮನಂದನ್ 

ಪ್ರೀಳಿಗೆಗಾಗಿ  ರಕ್ಷಿಸಲನ ಉತಾ್ಹದಂದ ತೆರಡಗಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ ಎಂದನ ಒಪ್ರಪಕೆರಳುಲಾಗಿದೆ. 
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ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪರಮುಖ ಪರಸಾುಪಗಳು: 

 
ಸಮಾರೆರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿರ್ಾರ್್ನ್ಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಾುಪ್ರಸಲಾದ ವಿವಿಧ್ ಶ್ಫಾರಸನಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೆರಳಿಸಲಾಯಿತನ 

 

 

1. WP 817/2008 ರಲ್ಲಿ WP 39401/2014 ರ್ೆರಂದಗೆ ಜೆರತೆಯಾಗಿರನವ  ತಿೀಪ್ು್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರವಾರ್ೆಯಂದಗೆ 

ಕಾಯ್ಗತಗೆರಳಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ. 

2. ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ವಂದ ರಚಿಸಲಪಟು ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಎರಡನ ವರದಗಳಲ್ಲಿ ನ್ವೀಡಲಾದ 

ಮಾಗ್ಸರಚಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಎಲಾಿ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ಜ್ಲಮರಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕನ 

ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ಗೆರಳಿಸಬೆೀಕನ. 

3. ಎಲಾಿ-ಜಿಲಾಿ ಮತನು ಪ್ುರಸಭೆಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಳ ನ್ವಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸಬೆೀಕನ, ಕನ್ವಷ್ಾ 

ತಿಂಗಳಿಗೆರಮಾ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಬೆೀಕನ ಮತನು ಅಗತಯವಿದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ನಚ ಬಾರಿ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಬೆೀಕನ ಮತನು ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು 

ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಸಮಸೆಯಗಳಳ ಮತನು ಕಾಳಜಿಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಹಾಜ್ರಾಗಬೆೀಕನ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯೆಗೆ ತಾಲರಕನ ಮಟುಕೆಾ ಮತುಷ್ನು ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣದ ಅಗತಯವಿದೆ. 

4. ಜಿಲಾಿ ಮತನು ಪ್ುರಸಭೆಯ ಸರೆರೀವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯ ನ್ವವ್ಹಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಮತನು ಅರಣಯ 

ಹಕನಾಗಳ ಸಮಿತಿಗಳೂೆಂದಗೆ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೆರಳಳುವಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಸಬೆೀಕನ.. 

5. ಅಪ್ೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯನ ಪ್ರತಿ ತೆೈಮಾಸಿಕಕೆಾ ಒಮಾಯಾದರರ ಸಭೆ ಸೆೀರಬೆೀಕನ ಮತನು ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಸಮಿತಿಗಳಳ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ದಂತೆ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಿಸನತಿುವೆ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ, ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ 

ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಸಮಿತಿ ಶ್ಫಾರಸನಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪ್ಾದಸನತಿುದಾದರೆ, KTCD ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಸರಚಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣಾತಾಕ 

ಮತನು ದಂಡರ್ಾತಾಕ ಕರಮಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ವನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ ಮತನು ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ 
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ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಮರಲಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ಗೆ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ವರದನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕನ. 

6. ಪ್ರತಿ ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯನ ಮಿೀಸಲ್ಲಟು ಸಿಬಬಂದ ಮತನು ಶಾಶಿತ ಕಚೆೀರಿಗಳನ್ನು ಹೆರಂದರಬೆೀಕನ, 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆರಡಾ ಮತನು ಕೆರೆ ಸಮನದಾಯಗಳ ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ಗೆರಳಿಸಲನ ಮತನು ರಕ್ಷಿಸಲನ 

ಮತನು ಅವು ಉದಭವಿಸಿದಾಗ ಮತನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಬೆಂಬಲ ಅಗತಯವಿರನವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 

ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಬಹನದನ. 

7. ಇಂತಹ ಪ್ಯಾ್ಯ ಕೆರೆಆಡಳಿತ ಮತನು ವಿವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರವಾರ್ೆಯಂದಗೆ ಮತುಷ್ನು 

ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಾಗಿ ಹೆಚಿಚನ್ ಹೆರರೆಯ ರ್ಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ರ್ಾವಿಸನವ ಅಗತಯವನ್ನು 

ನ್ವವಾರಿಸನತುದೆ. ಇದನ ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಳ ಮತನು ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕರ ಮೀಲ್ಲನ್ ಒತುಡವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡನತುದೆ, 

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ ಸಥಳಿೀಯ ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಅಗತಯವಾದ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದನಕೆರಳುಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನವಂತೆ 

ಪ್ರಿಹಾರಕಾಾಗಿ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ಅನ್ನು ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಲನ ಒತಾುಯಿಸಲಾಗನತುದೆ. 

8. ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನ್ವಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿಗಳಳ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಕರ್ಾ್ಟಕ 

ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಣು ನ್ವೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಮನಂತಾದ ನ್ವಯಂತರಕ ಸಂಸ ಥೆಗಳಳ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಕೆರೆ, ಕೆರಳಗಳನ್ನು 

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ರಗಳಿಗೆ - ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮತನು ನ್ಗರಪ್ಾಲ್ಲಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆೀಕನ. , 

ಕಾಲನವೆ, ಕಲಾಯಣಿ, ಕಟೆು, ಇತಾಯದ, ಮತನು ಅಂತಹ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತನು ಎಲಿರಿಗರ ಆರೆರೀಗಯ, ನ್ವೀರನ 

ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಸನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿಸುರಿಸಲನ ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ವಯಂತರಕ ಏಜೆನ್ವ್ಗಳಳ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ 

ಮತನು ನ್ವೀರಿನ್  ರ್ೆಲೆಗಳಅತಿಕರಮಣವನ್ನು ತಡೆಗಟುಲನ ಎಲಾಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನ್ವೀಡಬೆೀಕನ ಮತನು ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ 

ತಾರತಮಯವಿಲಿದೆ ಎಲಿರಿಗರ ಪ್ರವೆೀಶವನ್ನು ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸನವುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ. 

9. ನ್ವಬಂಧ್ರ್ೆಗಳ ಜೆೈವಿಕ ವೆೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜೆೈವಿಕ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ತೆೀವಭರಮಿಗಳನ್ನು ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲನ ಬಳಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ ಮತನು ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆಯ ಸರೆರೀವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ 

ಶ್ಫಾರಸನಗಳನ್ನು ಆಹಾಿನ್ವಸಬೆೀಕನ. ಅದೆೀ ರಿೀತಿ, ಆದವಾಸಿಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ಅರಣಯ ಅವಲಂಬತ ಸಮನದಾಯಗಳ 

ಅವಲಂಬರ್ೆಯಂದಗೆ ತೆೀವ ಪ್ರದೆೀಶಗಳನ್ನು ಸಮನದಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲನ ಅರಣಯ ಹಕನಾಗಳ ಕಾಯೆದಯ 

ನ್ವಬಂಧ್ರ್ೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ. 

10. WP 38401/2014 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ದಂತೆ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿ/ಪ್ುರಸಭೆಯ ಕೆರೆ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಳ 

ಉಪ್ಕರಮವನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆರಳುಬೆೀಕನ ಮತನು ಮಧ್ಯ ಚ್ಳಿಗಾಲದ ಜ್ಲಪ್ಕ್ಷಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರನ ಮತನು ಜ್ನ್ಪ್ರರಯ 

ಭಾಗವಹಿಸನವಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀತಾ್ಹಿಸಬೆೀಕನ. ಅಂತಹ ಜ್ನ್ಗಣತಿಯ ಸಂಗರಹವನ್ನು ಸರೆರೀವರಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ 

ರ್ೆಲೆ ಗಳ ಜೆೈವಿಕ ಆರೆರೀಗಯದ ಸರಚ್ಕವಾಗಿ ವಾಷಿ್ಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ. 

11. ಜೌಗನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ ಭೌತ-ರಾಸಾಯನ್ವಕ-ಜೆೈವಿಕ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಎಲಾಿ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನ್ವಯಂತರಣ ಮತನು 

ಸಾವ್ಜ್ನ್ವಕ ಆರೆರೀಗಯ ನ್ವಯಂತರಣ ಸಂಸ ಥೆಗಳಳ ಸಿಯಂಪ್ೆರೀರಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ. 
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12. WP 817/2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಬಸಲನ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ  

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಕಾಯೆದಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಿದನದಪ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳುಬೆೀಕನ, ನ್ವದ್ಷ್ುವಾಗಿ ಸಥಳಿೀಯ 

ಸಕಾ್ರಗಳಳ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ವೀರಿನ್  ರ್ೆಲೆಗಳಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಿಸನವ ಅಗತಯತೆ ಇದೆ . 

13. ಕರ್ಾ್ಟಕ ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯನ WP 817/2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್ ನ್ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೀಕನ ಮತನು 

ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಕಾಲನವೆಗಳ ಸನತುಲ್ಲನ್ ಎಲಾಿ ಅಭಿವೃದಿ ರಹಿತ ವಲಯಗಳಳ ಸಥಳಿೀಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಥಳಿೀಯ 

ಸಸಯಗಳೂೆಂದಗೆ ಸಸಯವಗ್ವನ್ನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣಾತಾಕ ಕರಮವಾಗಿ ಮತನು ಅವುಗಳ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು 

ನ್ವಮಿ್ಸಲನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಬೆೀಕನ. ಸಂಭಾವಯ. ಕರ್ಾ್ಟಕ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯನ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯ ನ್ವವ್ಹಣಾ 

ಸಮಿತಿಗಳಳ ಇಂತಹ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ತೆರಡಗಿಸಿಕೆರಂಡಿರನವುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳಳುವ ಮರಲಕ ಈ 

ಪ್ರಯತುಕೆಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆೀಕನ. 

14. ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಎನ ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಗಳ ಶ್ಫಾರಸಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಸಥಳಿೀಯ ಪ್ರದೆೀಶದ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತನು ಸನತುಮನತುಲ್ಲನ್ ಎಲಾಿ ಸಮನದಾಯಗಳನ್ನು ಜಿಲಾಿ/ಪ್ುರಸಭೆಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಸಮಿತಿಗಳಳ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಬೆೀಕನ. ಇಂತಹ ಸಥಳಿೀಯ ಸಮಿತಿಗಳಳ ಈ ಅಮರಲಯವಾದ ನ್ವೀರಿನ್ ಕಾಮನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಮತನು 

ಅತಿಕರಮಣದಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಎಲಾಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ವಿಸುರಿಸಬೆೀಕನ, ಬನದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ 

ಬಳಸಿಕೆರಳುಲಾಗನತುದೆ ಮತನು ಈ ತೆೀವಭರಮಿ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸೆಥಗಳ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೌಲಯವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸನವಾಗ ಪ್ರಿಸರ 

ಬನದಿವಂತ ಮತನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೆರಳಳುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಮಾಡಬೆೀಕನ. 

15. ಕೆರೆಗಳ ಪ್ುನ್ರನಜಿಜೀವನ್ ಮತನು ನ್ವವ್ಹಣೆ, ರಾಜ್ ಕಾಲನವೆಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ರ್ೆಲೆಗಳಳ ಸಮನದಾಯಗಳನ್ನು 

ಒಟನುಗರಡಿಸನವ ಮತನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಉದೆರಯೀಗವನ್ನು ಸೃಷಿುಸನವ ದೆರಡಾ ಸಾಮರ್ಯ್ವನ್ನು ಹೆರಂದವೆ. ಈ 

ಸಾಮರ್ಯ್ವನ್ನು ಮಹಾತಾಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷಿರೀಯ ಉದೆರಯೀಗ ಖಾತಿರ ಯೀಜ್ರ್ೆ ಮತನು ಇತರ ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಯಣ 

ಯೀಜ್ರ್ೆಗಳ ಮರಲಕ ಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಿಸಬೆೀಕನ ಆದದರಿಂದ ಬಡತನ್ವನ್ನು ನ್ವಭಾಯಿಸಬಹನದನ ಮತನು 

ಪ್ರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ನ್ವಮಿ್ಸಬಹನದನ. 

16. ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವ ನ್ವೀರಿನ್ ಒತುಡವನ್ನು ನ್ವಭಾಯಿಸಲನ ಮತನು ಪ್ರಸನುತ ಮತನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಿಸರ ಮತನು ನ್ವೀರಿನ್ 

ಸನರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿಸುರಿಸಬಹನದೆಂದನ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆರಳುಲನ ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಇತರ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು 

ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿಯನ್ನು ತನತಾ್ಗಿ ಕೆೈಗೆರಳುಬೆೀಕನ. ಪ್ಬಿಕ್ಸ ಟರಸ್ು ಡಾಕಿರನ, ಇಂಟಜೆ್ರ್ೆರೆೀಶನ್ಲ್ ಇಕಿಿಟಿ ತತಿ, 

ಮಾಲ್ಲನ್ಯಕಾರಕ ಪ್ಾವತಿ ತತಿ, ರಾಮ್ರ್ ಕರ್ೆಿನ್ಷನ ಇತಾಯದಗಳನ್ನು ಅರ್್ಪ್ೂಣ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೆರಳಿಸಬೆೀಕನ, 

ಇದರಿಂದ ಜ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆರಡನಗೆಯಾಗಿ ಮನಂದನವರಿಯನತುದೆ. 
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ಕರ್ಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ ಹಲವಾರನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲನ ಒಪ್ರಪದದರನ ಆದಾಗರಯ, ಹಿಂದನ್ 
ಬದಿತೆಗಳಳ ಮತನು ಅವರ ವೆೀಳಾಪ್ಟಿುಯಲ್ಲಿ ಕೆರರ್ೆಯ ನ್ವಮಿಷ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ ಭಾಗವಹಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತನು ಬೆಂಬಲಕೆಾ ರ್ಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರನತ ುೆೀವೆ.  
 

ಸೆಮಿರ್ಾರ್್ನ್ಲ್ಲ ಿಅವರ ಆಸಕಿು ಮತನು ಬೆಂಬಲಕಾಾಗಿ ರ್ಾವು ಇವರನ್ನು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಾರಿಸನತ ುೆೀವೆ.   ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದತಾ 

ಶಮಾ್, IAS, ಮನಖ್ಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ (ಹಿಂದನ್ ಅಭಿವೃದಿ ಆಯನಕುರನ), GOK; ಶ್ರೀ. ಜ್ವೆೈದ್ ಅಖ್ುರ್, IAS, Addl. ಮನಖ್ಯ 

ಕಾಯ್ದಶ್್, ಅರಣಯ, ಪ್ರಿಸರ ಮತನು ಪ್ರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, GOK, ಶ್ರೀ. ರಾಕೆೀಶ್ ಸಿಂಗ್ಡ, ಐಎಎಸ್, ಹೆಚ್ನಚವರಿ. ಮನಖ್ಯ 

ಕಾಯ್ದಶ್್, ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ ಮತನು ಜ್ಲಸಂಪ್ನ್ರಾಲ ಇಲಾಖೆಗಳಳ, GOK, ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಕೆ.ಅತಿೀಕ್ಸ, IAS, ಹೆಚ್ನಚವರಿ ಮನಖ್ಯ 

ಕಾಯ್ದಶ್್, ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ ಮತನು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, GOK, ಶ್ರೀ ತನಷ್ಾರ್ ಗಿರಿರ್ಾರ್ಥ, IAS, ಮನಖ್ಯ ಆಯನಕುರನ, ಬೃಹತ್ 

ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕೆ, ಶ್ರೀ. R. K. ಸಿಂಗ್ಡ, IFS, ಪ್ರರ್ಾನ್ ಮನಖ್ಯ ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಅರಣಯ 

ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀ. T. K. ಅನ್ವಲ್ ಕನಮಾರ್, IAS, ಪ್ರರ್ಾನ್ ಕಾಯ್ದಶ್್, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, GOK ಮತನು  ಶ್ರೀ. 

ಮೃತನಂಜ್ಯಸಾಿಮಿ, ಮನಖ್ಯ ಕಾಯ್ನ್ವವ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 
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ಕರ್ಾ್ಟಕದ ಕೆರೆಗಳ, ಕಾಲನವೆಗಳ ಮತನು ಸಾಮರಹಿಕ ನ್ವೀರಿನ್ 

ರ್ೆಲೆಗಳ  ವಿಕೆೀಂದರೀಕೃತ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೆರಳಳುವ ಮತನು 
ಪ್ರಿಸರ ವಿವೆೀಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ  

 

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ  ಕಾಯ್ಕರಮ ವೆೀಳಾ ಪ್ಟಿು 

ಸಥಳ: ಮಹದೆೀವ ದೆೀಸಾಯಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ್, ಬೆಂಗಳೂರನ 

ದರ್ಾಂಕ: 17 ಮೀ 2022 

 

ಸಮಯ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳಳ ವಿವರಗಳಳ 

9.30 AM ರ್ೆರೀಂದಣಿ & ಚ್ಹಾ/ ಕಾಫ ನ್ವೀಡಲಾಗನವುದನ  

10.30 AM ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಹಾಲ್್ನ್ಲಿ್ಲ ಪ್ೆರೀಕ್ಷಕರನ ಆಸಿೀನ್ರಾಗನವರನ   

11.00 AM ದೀಪ್ ಹಚ್ನಚವುದರ ಮರಲಕ ಉದಾಾಟರ್ೆ  ಗಣಯರಿಂದ 

11.05 AM ಸಾಿಗತ ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಶಶ್ದರ ಶೆಟಿು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್, ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ 

ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

11.15 AM ಉದಾಾಟರ್ಾ ಅಧಿವೆೀಶನ್   

11.15 AM ಮನಖ್ಯ ಭಾಷ್ಣ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಬ ವಿೀರಪ್ಪ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಚ ರ್ಾಯಯಾಲಯದ 

ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರನ ಮತನು ಕಾಯಾ್ಧ್ಯಕ್ಷರನ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರನ 

11.30 AM ಕಳೆದ ದಶಕದಲಿ್ಲ WP 817/2008 ರಲಿ್ಲ ಕರ್ಾ್ಟಕ ಉಚ್ಚ 

ರ್ಾಯಯಾಲಯದ ನ್ವದೆೀ್ಶನ್ದ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು 

ಕನರಿತನ  

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರ್ಾಯಯಮರತಿ್ ಎನ ಕೆ ಪ್ಾಟಿೀಲ್, ವಿಶಾರಂತಿ ರ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರನ, 

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಹೆೈಕೆರೀಟ್್, ಮಾಜಿ ಕಾಯ್ನ್ವವಾ್ಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ 

ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಮತನು 'ಬೆಂಗಳೂರನ ನ್ಗರದಲ್ಲಿನ್ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ' 

WP 817/2008 ರ  ಆದೆೀಶದಂತೆ  ವರದ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಮನಖ್ಯಸಥರನ  

11.45 AM ಪ್ರಶೆ ುೀತುರ ಸಮಯ  
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12.00 PM 1 ರ್ೆೀ ತಾಂತಿರಕ ಅಧಿವೆೀಶನ್: ಕೆರೆಗಳ ಸಿಥತಿ ಮತನು ಅದಕೆಾ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮರಹಿಕ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ- ಆರಂಭಿಕ 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಳ 

 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನ್ವವಾಸಲನ, IFS, ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್,  

 

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನ್ವಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿ; 

12.10 AM ಪ್ಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ್ವ ದೃಷಿುಕೆರೀನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ  ತೆೀವಭರಮಿ(wetland) 

ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸೆಥಗಳ ಸಿಥತಿ 

ಡಾ. ಎಸ್. ಸನಬರಹಾಣಯ, ಪ್ಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ್ವ ಮತನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ 

ವಿಶಿವಿದಾಯಲಯದ ಮಾಜಿ ಪ್ಾರರ್ಾಯಪ್ಕ 

12.20 AM ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನು ಕಾಲನವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮರಹಿಕ ನ್ವೀರಿನ್ ರ್ೆಲೆಗಳಳ 

ಎಂದನ ರಕ್ಷಿಸನವಲ್ಲಿ ಮತನು ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ಗೆರಳಿಸನವಲಿ್ಲ 

ಸವಾಲನಗಳಳ  

ಶ್ರೀ. ಲ್ಲಯೀ ಎಫ್. ಸಲಾಾರ್ಾಾ, ಸಂಯೀಜ್ಕರನ/ಟರಸಿು, ಎನ್ವಿರ್ೆಾ್ಂಟ್ ಸನಪೀಟ್್ 

ಗರರಪ್ 

12.30 AM ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಗಾರಮಿೀಣ ಮತನು 

ನ್ಗರ ಸಮನದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೀಜ್ನ್ವಾಗಲನ ಕೆರೆ ಆಡಳಿತದ 

ವಿರ್ಾನ್ಗಳಳ  

ಶ್ರೀ. ಸಿದಾರಿ್ಥ್ ಜೆರೀಶ್, ಪ್ುನ್ಚಿ್ತ್, ಚಾಮರಾಜ್ನ್ಗರ 

12.40 PM ಪ್ರಶೆ ುೀತುರ ಸಮಯ  ಮತನು ಪ್ಾಯನ್ಲ್ ಚ್ಚೆ್   

1.00 PM ಊಟ  

2.00 PM 2 ರ್ೆೀ ತಾಂತಿರಕ ಅಧಿವೆೀಶನ್: ಕೆರೆಗಳ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಮತನು ನ್ವೀರಿನ್ 

ಭದರತೆಯನ್ನು ನ್ವಮಿ್ಸನವ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಳ 

ಆರಂಭದ ಟಿಪ್ಪಣಿ  ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ವಿ ಎಸ್.ರಾವ್,  ಟರಸಿು, ಎನ್ವಿರ್ೆಾ್ಂಟ್ 

ಸನಪೀಟ್್ ಗರರಪ್ 

2.10 PM ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಗನಣಮಟುದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ - ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ 

ಮೀಲೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಗಮನ್ 

ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚ್ಂದರ, ತೆೀವಭರಮಿ (wetland) ತಜ್ಞ, ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆೀಂದರ, 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸೆಥ 

2.30 PM ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ನ್ವೀರಿನ್ ಭದರತೆಯನ್ನು 

ಹೆಚಿಚಸಲನ ಜ್ಲಾನ್ಯನ್ ಪ್ುನ್ವ್ಸತಿ ಕಾಯ್ತಂತರಗಳಳ 

ಶ್ರೀ. ಎ.ಆರ್.ಶ್ವಕನಮಾರ್, ಮಳೆನ್ವೀರನ ಕೆರಯನಿ ತಜ್ಞರನ  

2.55 PM ಜಿಲಾಿ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳ ನ್ಡವಳಿಕೆಯ ಅನ್ನಭವಗಳಳ 

 

ಶ್ರೀ. ಗಿರಿೀಶ ಬ ಕೆ, ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್ಗಳಳ , ಚಿತರದನಗ್ ಜಿಲಾಿ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಸಮಿತಿ ಹಾಗರ ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್, ಚಿತರದನಗ್ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

3.05 PM ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ವಂದ ಬಡನವ ನ್ವೀರಿನ್ವಂದ ಕೆರೀಲಾರ ಭಾಗದ 

ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತನಂಬಸಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಶ್ರೀ. ಆಂಜ್ರ್ೆೀಯ ರೆಡಿಾ, ಕೆರೆ ಕಾಯ್ಕತ್ರನ, ಚಿಕಾಬಳಾುಪ್ುರ 
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3.15 PM ಕರ್ಾ್ಟಕದಲಿ್ಲ ವಿಕೆೀಂದರೀಕೃತ ಕೆರೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು 

ಮನಂದನವರಿಸಲನ ಹೆಚಿಚನ್ ಸನರ್ಾರಣೆಗಳ ಅಗತಯತೆ  

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವೆೀರಿ, ಉಪ್ ಕಾಯ್ದಶ್್ಗಳಳ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

3.25 PM ಪ್ರಶೆ ುೀತುರ ಸಮಯ  ಮತನು ಪ್ಾಯನ್ಲ್ ಚ್ಚೆ್   

3.45 PM ಸಮಾರೆರೀಪ್ ಅಧಿವೆೀಶನ್: ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ಾ್ಟಕದ ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು 

ಪ್ುನ್ಶೆಚೀತನ್ದಲ್ಲ ಿರಾಜ್ಯದ ಪ್ಾತರ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ: ಪರ.ಕೃಷ್ುರಾಜ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತನು ಆರ್ಥ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಸೆಥ ಮತನು 

ತಜ್ಞ ಸದಸಯರನ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೆಟಾಿಯಂರ್ಡ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

4.00 PM ಪ್ಾಯನ್ಲ್ ಚ್ಚೆ್ ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಶಶ್ದರ ಶೆಟಿು, ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್್, ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎ; ಶ್ರೀ ಎ. ಕೆ 

ಸಿಂಗ್ಡ, IFS, ಹೆಚ್ನಚವರಿ ಪ್ರರ್ಾನ್ ಮನಖ್ಯ ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ಾ್ಟಕ 

ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆ;ಶ್ರೀ. ಲ್ಲಯೀ ಎಫ್. ಸಲಾಾರ್ಾಾ, ಸಂಯೀಜ್ಕರನ/ಟರಸಿು, ಎನ್ವಿರ್ೆಾ್ಂಟ್ 

ಸನಪೀಟ್್ ಗರರಪ್; ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷ್ಾ ರಾಜ್ಗೆರೀಪ್ಾಲನ, ಪ್ುಟೆುೀನ್ಹಳಿು 

ರ್ೆೈಬವು್ರ್ಡ ಲೆೀಕ್ಸ ಇಂಪರಮಂಟ್ ಟರಸ್ು  

4.30 PM ಧ್ನ್ಯವಾದ ದ  ನ್ನಡಿ  ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವೆೀರಿ, ಉಪ್ ಕಾಯ್ದಶ್್ಗಳಳ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ 

ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 
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ಕರ್ಾ್ಟಕ ಕೆರೆ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಮತನು ಕರ್ಾ್ಟಕ ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನ್ವಧಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಸೆಮಿರ್ಾರ್ ಆಯೀಜಿಸಿದ ESG 

ಮತನು KSLSA ಪ್ರತಿನ್ವಧಿಗಳಳ  

 

 

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ  ಸಂಘಟಕರು 

  
Video recording of the seminar is accessible at: https://tinyurl.com/WaterCommonsSeminar 

 

 

 
 

 

ಎನ್ವಿರಾರ್ೆಾಂಟ್ ಸಪೀಟ್್ ಗರರಪ್ (ESG) 

[ಪ್ರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಾಯಯ ಮತನು ಆಡಳಿತ ಉಪ್ಕರಮಗಳಳ} 
1572, 36ರ್ೆೀ ಕಾರಸ್, ರಿಂಗ್ಡ ರೆರೀರ್ಡ 

ಬನ್ಶಂಕರಿ II ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರನ 560070. ಭಾರತ 

Tel: 91-80-26713560 Voice/Fax: 91-80-26713316 

Email: lakes@esgindia.org  

Web: www.esgindia.org 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/esgindia/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/esgindia  

Twitter: @esgindia1 

Instagram: @esg_india 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನ್ರನ್ನ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

1 ರ್ೆೀ ಮಹಡಿ, ರ್ಾಯಯ ದೆೀಗನಲ, ಎಚ್.ಸಿದದಯಯ ರಸೆು 
ಬೆಂಗಳೂರನ-560 027 

Email: mskar-slsa@hck.gov.in  

Toll Free Help Line: 1800-425-90900 

Phone: 080-22111730 

Email: nyayasamyoga.kslsa@gmail.com 

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

 

 

 

 

https://tinyurl.com/WaterCommonsSeminar
http://www.esgindia.org/
https://www.facebook.com/groups/esgindia/
https://www.youtube.com/user/esgindia
mailto:mskar-slsa@hck.gov.in
mailto:nyayasamyoga.kslsa@gmail.com
https://kslsa.kar.nic.in/
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