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ದಿನಾೀಂಕ-08-01-2019ರೀಂದು ಅೀಂತ್ರಮ ವಿಚಾರಣೆ 

 

ಬೆೀಂಗಳ್ೂರನ ಕೆರೆಗಳ್ು ಮತ್ುು ಜ್ಲಮ ಲಗಳ್ನುು ಉಳಿಸುವ ಈ ನಿಣಾ್ಯಕ ಹೆ ರರಾಟದಲ್ಲ ಿನಮಮ ಬೆೀಂಗಳ್ೂರು ಪಿತ್ರಷ್ಾಾನ 

ಪಿಮುಖ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸಿದೆ. 
 

ಬೆೀಂಗಳ್ೂರು, ಜ್ನವರ 6, 2019: ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಕ ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳನತು ರಕ್ಷಿಸತವ ಹ ೂೋರಾಟದಲ್ಲ ಿ ನಮಮ 
ಬ ೆಂಗಳೂರತ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ ಮತೆಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ . ತ್ನು ಹ ೂೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಅಪಾರ ಜನ ಬ ೆಂಬಲಗಳಿಸಿದ  ಮತ್ತು ಈ 

ಬ ೆಂಬಲದೆಂದಾಗಿ ಹಲವಾರತ ಬಾರಿ ಹ ೂೋರಾಟವನತು ಸತಪರೋೆಂಕ ೂೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರತ ಪೋಠಕ ೆ ಕ ೂೆಂಡ ೂಯಯಲತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ . 
 

ಸತಪರೋೆಂಕ ೂೋರ್ಟ್ ಜನವರಿ 8 2019ರೆಂದತ ಅೆಂತಿಮ ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸಲತ ದನಾೆಂಕ ನಿಗದಪ್ಡಿಸಿದ . ನಿಮಗ ಲ್ಾಿ ತಿಳಿದರತವೆಂತ  
ನಾಯಯಾೆಂಗ ಹ ೂೋರಾಟ ಬಹಳ ದತಬಾರಿಯ ಮಾಗ್. ನಮಮನತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತತಿುರತವ ವಕೋಲರಲ್ಲ ಿನಗರವನತು ಉಳಿಸಲತ ಮತ್ತು 
ರಕ್ಷಿಸಲತ ಇರತವ ಬದಧತ  ಬಗ  ನಮಗ  ಸೆಂಪ್ೂರ್್ ವಿಶ್ಾಾಸವಿದ . ಆದರ , ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರ ಜನಪ್ರವಾದ ಹಸಿರತ ಪೋಠದ 

ಆದ ೋಶಕ ೆ ತ್ಡ ಯೊಡ್ಡಲತ ದತಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವಕೋಲರ ದೆಂಡ್ನ ುೋ ನ ೋಮಿಸಲತ ಹ ೂರಟಿದ . 
 

ಮೋ 4, 2016 ರೆಂದತ ಕ ರ ಗಳಿಗ  ಅನಾಯಿಸತವೆಂತ  75 ಮಿೋ ಬಫರ್ ವಲಯ, ಪಾರಥಮಿಕ, ದಾತಿೋಯ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 

ರಾಜಕಲತವ ಗಳಿಗ  ಕರಮವಾಗಿ 50, 35 ಮತ್ತು 25 ಮಿೋಟರ್ ಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯವನತು ಮಿೋಸಲ್ಲಡ್ತವೆಂತ  ನಿಗದಪ್ಡಿಸಿ ಮಾನಯ 
ಹಸಿರತ ಪೋಠ ಆದ ೋಶ ಹ ೂರಡಿಸಿತ್ತು. ಸತಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಧಗ  ಈ ಬಫರ್ ವಲಯ ಅತ್ಯವಶಯವ ೆಂದತ ಮತ್ತು ಈ ವಲಯದಲ್ಲ ಿಯಾವುದ ೋ 
ರಿೋತಿಯ ನಿಮಾ್ರ್ಕ ೆ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡ್ದೆಂತ  ಕಟತುನಿಟಿುನ ಆದ ೋಶ ನಿೋಡಿತ್ತು. 
 

ಆದರ , ಮೆಂತಿರ ಟ ಕ್ ಜ ೂೋನ್, ಕ ೂೋರ್ ಮ ೆಂಡ್ ಸಾಫ್ು ವ ೋರ್ ಸವಿೋ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರ ತ್ಮಮ ಪ್ಟುಭದರ 
ಹಿತಾಸಕುಗಳ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಹಸಿರತ ಪೋಠದ ಆದ ೋಶಕ ೆ ತ್ಡ ಯೊಡ್ಡಲತ ಸತಪರೋೆಂಕ ೂೋರ್ಟ್ ಮೊರ ಹ ೂೋಗಿದಾಾರ . 
 

ಬಿಲಡರ್ ಗಳ್ ಲಾಬಿ ಬೆೀಂಬಲಕೆೆ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ದುಬಾರ ಮತ್ುು ಪಿಭಾವಿ ವಕರಲರ ದೀಂಡನುು ನೆರಮಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಕ ೂೋರ್ ಮ ೆಂಡ್ ಸಾಫ್ು ವ ೋರ್ - ಕಪಲ್ ಸಿಬಲ್, ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರತ, ಮೆಂತಿರ ಟ ಕ್ ಝೋನ್ - ಗ ೂೋಪಾಲ್ ಸತಬರಮಣಿಯನ್, 

ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರರತ; ದತಷ್ಯೆಂತ್ ದಾವ , ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರತ; ನಿೋರಜ್ ಕಶನ್ ಕೌಲ್, ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರತ; ಆರ್. ವ ೆಂಕಟರಮಣಿ, 

ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರತ. 
 

ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರ, ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ  ಬಿಲಡರ್ ಗಳು - ಉದಯ್ ಹ ೂಳಳ, ಅಡ ೂಾಕ ೋರ್ಟ ಜನರಲ್, ಕನಾ್ಟಕ; ಬಸವ 

ಪ್ರಭತ ಪಾಟಿೋಲ್, ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರತ; ಕರಣ್ ಸೂರಿ, ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರತ; ಶಶಿಕರಣ್ ಶ್ ಟಿು, ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರತ. 
 

 
ಹೆ ರರಾಟದ ಮುೀಂಚ್ ಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಬೆೀಂಗಳ್ೂರು ಪಿತ್ರಷ್ಾಾನ 

 



 
ನಮಮ ಬ ೆಂಗಳೂರತ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ ತ್ನು ಸಾೆಂತ್ ಹರ್ಕಾಸತ ಸೆಂಪ್ನೂಮಲಗಳಿೆಂದ ಈ ಹ ೂೋರಾಟ ನಡ ಸತತಿುದ . ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರ 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಹರ್ವನತು ಜನಪ್ರ ಅಭಿವೃದಧ ಕ ಲಸಗಳಿಗ  ಸದತಪ್ಯೊೋಗ ಪ್ಡಿಸತವುದತ ಬಿಟತು ಬಿಲಡರ್ ಗಳ ಜ ೂತ  ಕ  ಜ ೂೋಡಿಸಿ 

ಕ ೂೋಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಹರ್ವನತು ದತಬಾರಿ ವಕೋಲರಿಗ  ಸತರಿಯಲತ ಹ ೂರಟಿದ . 
 

ಇನ ೂುೆಂದ ಡ , ಜನಪ್ರ ಸೆಂಸ ಿಗಳಾದ ನಮಮ ಬ ೆಂಗಳೂರತ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ, ಫಾವ್ಡ್್ ಫೌೆಂಡ ೋಷ್ನ್ ಬ ೆಂಗಳೂರನತು ಉಳಿಸತವ 

ತ್ಮಮ ಬದಧತ ಯಿೆಂದ ನಾಗರಿೋಕರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಬಿಲಡರ್ ಗಳು/ ಸಕಾ್ರದ ನಡ್ತವ  ನಡ ಯಿತಿುರತವ ಈ ಅಸಮ ಹ ೂೋರಾಟದಲ್ಲ ಿ

ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತ್ನು ಜನಪ್ರ ವಾದ ಮೆಂಡಿಸಲ್ಲದ .  
 
 

ನಮಮ ಬೆೀಂಗಳ್ೂರು ಪಿತ್ರಷ್ಾಾನದ ಕುರತ್ು: 
 

ನಮಮ ಬ ೆಂಗಳೂರತ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನವು ಉತ್ುಮ ಬ ೆಂಗಳೂರಿಗ  ವಕಾಲತ್ತು, ಪಾಲತದಾರಿಕ  ಮತ್ತು ಸಕರಯತ ಯ ತ್ತ್ಾಗಳ ಮೋಲ್  
ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸತತ್ುದ . ನಗರದ ಯೊೋಜನ  ಮತ್ತು ಆಡ್ಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗ  ಭಾಗವಹಿಸಲತ ವ ೋದಕ ಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನವು 
ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸತತ್ುದ . ಸಾವ್ಜನಿಕ ಹರ್ ಮತ್ತು ಸಾವ್ಜನಿಕ ಆಸಿುಗಳ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿ ಪಾರದಶ್ಕತ ಯನತು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸತವ 

ಮೂಲಕ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ ಜವಾಬಾಾರಿಯ ಆಡ್ಳಿತ್ದಲ್ಲಿನ ಭರಷ್ಾುಚಾರದ ವಿರತದಧ ನಾವು ಹ ೂೋರಾಡ್ತತ ುೋವ . 
 
ಮಾಧ್ಯಮ ಸೀಂಪಕ್: 
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