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ದಿನಾಂಕ:  26.07.2016 

ಗೆ, 

ಸನಾ ನ್ಯ   ಶ್ರ ೋ  ಸಿದ್ಧ ರಾಮಯ್ಯ ನ್ವರು, 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, 

ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ಬಾಂಗಳೂರು. 

 
 

ಮಾನ್ಯ ರೆ, 

 

ವಿಷಯ್: ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕತ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಬಗೆೆ . 

 

ನ್ವೋರು ಅತಯ ಮೂಲಯ ವಾದುದು. ದಿನೇ ದಿನೇ ನ್ವೋರಿನ್ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ರ್ಕಣಿಸುತಿತ ದೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ 

ತಿೋವರ  ಸಂಕಷಟ ವನ್ನು  ಸಮಾಜ ಭವಿಷಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಭವಿಸಬೇರ್ಕಗುತತ ದೆ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್ 

ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ರ್ಕಯ್ಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಯುದ್ಧ ೋಪಾದಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದೇ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಆದ್ಯ ತೆಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ ಜರೂರು ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 

ನ್ಮಾ  ಮುಾಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತತ  ಮಳೆ ನ್ವೋರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳು ಬೇರ್ಕಗಿದೆ. 

 

ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಬಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ತಿೋವರ ಗೊಾಂಡಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನ್ವೋರಿನ್ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತತ ದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನ್ವೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 

ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳನ್ನು  ಆಶ್ರ ಯಿಸಿರುತೆತ ೋವೆ. ಆದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪಾತಾಳಕಿ್ಕಳಿಯುತಿತ ರುವ 

ಅಾಂತಜಾಲ ಮಟಟ ದಿಾಂದ್, ನ್ವೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಫಿ್ೋರೈಡ್ ಅಾಂಶ್ದ್ ಪರ ದೇಶ್ವು ವಿಸ್ತತ ರಗೊಳುು ತತ ಲೇ 

ಇರುತತ ದೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಆರೋಗಯ ದ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೆಟಟ  ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತಿತ ದೆ. ಇದ್ಲಿದೆ, 

ಭರ ಷಟ ರ ಭೂದಾಹಕಿೆ  ಸಿಲುಕ್ಕ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹತೇಕ ಜಲಮೂಲಗಳು ನಶ್ವಾಗಿರುವುದು 

ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚಾ ತ್ತತ ಕೊಾಂಡು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳು ದಿದ್ದ ರೆ ಎಾಂದೆಾಂದಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ್ ಕಠಿಣ ಸೆಿ ತಿ ಎದುರಾಗುವುದು ನ್ವಶ್ಾ ಯ್.  
 

ನ್ಮಾ  ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚ್ಚಾ ನ್ಡೆದು ಹರಹಮಿಾ ದ್ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  

ತಮಾ  ಗಮನ್ಕಿೆ  ತರಲು ಬಯ್ಸುತೆತ ೋನೆ.   
 

1. ಸರ್ಕಾರ ದಿೋರ್ಾರ್ಕಲ್ಲಕ  ದ್ಡಡ  ಜಲಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯ್ಲಿೆೋ 

ಅಲಾಾ ವಧಿಯ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ಕಯ್ಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಿ ಸಣಣ  ಸಣಣ  

ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು  ಸಂರಕಿ್ಕ ಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು  ಪುನ್ಸ್ಥಾ ೋತನ್ಗೊಳಿಸುವ ರ್ಕಯ್ಾವನ್ನು  

ಕೈಗೆತಿತ ಕೊಾಂಡು ಸಮರೋಪಾದಿಯ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯ್ಾಗತ ಮಾಡುವುದು 

 

2. ನ್ಗರ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆರೆ ಮತ್ತತ  ಇನ್ವು ತರ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು  ಸಂರಕಿ್ಕ ಸಲು ಸರ್ಕಾರದ್ 

ಮಟಟ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಅಸೆಿ ತಿ ದ್ಲಿ್ಲದ್ದ ರೂ, ಅವುಗಳ ನ್ಡುವೆ ಸಮನಿ್ ಯ್ದ್ 

ಕೊರತೆಯಿಾಂದಾಗಿ ನ್ವರಿೋಕಿ್ಕತ ಫಲಗಳನ್ನು  ರ್ಕಣಲು ಸ್ತಧಯ ವಾಗುತಿತ ಲಿ .ಅವುಗಳು 

ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯ್ಾ ನ್ವವಾಹಿಸಿದ್ದ ರೆ ನ್ವೋರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾರ್ಕರ ಎದಿದ ರುವ 

ಇಾಂದಿನ್ ಕೆಟಟ  ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇರುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ . ಅವುಗಳು ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ 
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ರ್ಕಯ್ಾನ್ವವಾಹಿಸದ್ ರ್ಕರಣ ಇಾಂದು ನ್ಗರಗಳಿಗೆ ಕೊೋಟಿ ಕೊೋಟಿ ಸ್ತವಾಜನ್ವಕರ ತೆರಿಗೆ 

ಹಣದ್ ಖ್ರ್ಚಾನ್ಲಿ್ಲ  ದೂರದ್ ನ್ದಿಗಳಿಾಂದ್ ನ್ವೋರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದೆ.  ನ್ಗರ 

ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲಿಾ  ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನ್ವೋರು ಹರಿದು ಬರಲು ಬೇರ್ಕದ್   

ಪೋಷಕ ರ್ಕಲುವೆಗಳನ್ನು  ಉದೆದ ೋಶ್ಪೂವಾಕವಾಗಿ ಮುರ್ಚಾ ದ್ ಪರಿಣಾಮ ಕೆರೆಗಳು 

ಬತಿತ ದುದ , ಅವುಗಳು ಭೂಗಳು ರ ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷಟ ವೇ ಸರಿ. ಬತಿತ ದ್ 

ಕೆರೆಯಂಗಳದ್ಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ' ಟಿರ ೋ  ಪಾರ್ಕಾ ' ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಸರ್ೋಾಚಾ  ನಯ ಯಾಲಯ್ದ್ 

ಸಾ ಷಟ  ಆದೇಶ್ ಇದ್ದ ರೂ  ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾದ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಇದ್ರ ಉಲಿಾಂರ್ನೆ ಮಾಡಿ 23 

ಕೆರೆಯಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ  ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು  ನ್ವಮಿಾಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ್ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಭೂಗಳು ರ ಪರ ಭಾವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದಂತಿದೆ. ಕೆರೆಯಂಗಳಗಳ ತೆರವು 

ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ್ ಕ್ಕರ ಯಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಇರಬೇಕೆಾಂಬುದ್ನ್ನು  ನ್ಮಾ  

ಸಮಿತಿಯು ತಮಾ ನ್ನು  ದಿನಾಂಕ  08.05.2015 ರಂದು   ಬೇಟಿಮಾಡಿ  ಕೊಟಟ  20 ಅಾಂಶ್ಗಳ 

ಪಟಿಟ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಾ ಷಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತತ . ಆದ್ದ ರಿಾಂದ್ ಈಗಲಾದ್ರೂ ತಾವು ಅದ್ನ್ನು  

ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, ಸ್ತವಾಜನ್ವಕ ಹಿತಾಸಕ್ಕತ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ದೃಢವಾದ್ ಕ್ಕರ ಯಾ ಯೋಜನೆ 

ತಯಾರಿಸಿ, ಅದ್ನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧ ತೆ ತೋರಿ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲನ್ ಜಲ 

ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಪುನ್ಸ್ಥಾ ೋತನ್ಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಂರಕಿ್ಕ ಸುವುದು. ಸಲಹಾ 

ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತತ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ ಸಮಿತಿಗಳಲಿ್ಲ   ಸೆ ಳಿೋಯ್  ಜಾಗರೂಕ ನಗರಿಕರನ್ನು  

ಸದ್ಸಯ ರನು ಗಿ  ಮಾಡಿ ಸ್ತವಾಜನ್ವಕರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ು ಣೆ ನ್ವೋಡಿ ರ್ಕಯ್ಾ 

ನ್ವವಾಹಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗುತತ ದೆ. 

 

3. ನ್ಮಾ  ಗಮನ್ಕಿೆ  ಬಂದಿರುವಂತೆ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲನ್ ಹಲವಾರು ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ , ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ನ್ವೋರಿನ್ ಅಭಾವ ಎದಿರುಸುತಿತ ರುವ ಕೊೋಲಾರ ಜಿಲಿೆ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಹೆರ್ಚಾ ನ್ ನ್ವೋಲಗಿರಿ 

ತೋಪುಗಳನ್ನು  ಬಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ವೋಲಗಿರಿ ಮರಗಳು ನ್ವೋರನ್ನು  ಬೇಗ 

ಆವಿಯಾಗಿಸುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅಾಂತಜಾಲ ಮಟಟ  ಕುಸಿಯ್ಲು ಒಾಂದು ಪರ ಮುಖ್ 

ರ್ಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರಿಾಂದ್ ನ್ವೋಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕ ಆ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ರೈತರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯ್ಕವಾಗುವ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ನ್ಡೆಸಲು ಸೂಕತ  ನ್ವಧಾಾರಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು.   

 

4. ಫಿಲಟ ರ್ ಮರಳು ದಂಧೆಯಿಾಂದ್ ಆಗುತಿತ ರುವ ದುಷಾ ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ  

ತಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇರ್ಕಗಿಲಿ . ಆದ್ದ ರಿಾಂದ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯ್  ಗಂಭೋರತೆಯ್ನ್ನು  ಅರಿತ್ತ  

ಫಿಲಟ ರ್ ಮರಳು ದಂಧೆಯ್ನ್ನು  ನ್ವಯಂತಿರ ಸಲು ಬೇರ್ಕದ್ ಎಲಿಾ  ಅಗತಯ   ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು.   

 

5. ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಗುಡಡ  ಬಟಟ ಗಳ  ಬುಡದ್ಲಿ್ಲ  ನ್ವೋರು ಸಂಗರ ಹವಾಗುವ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   

‘ಗಾಲಾಯ ಾಾಂಡ್ ಕೆನಲ್’ ಗಳನ್ನು  ನ್ವಮಿಾಸಿ, ಆ ನ್ವೋರನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಖ್ರಿಸಿ  

ಸೆ ಳಿೋಯ್ವಾಗಿ ನ್ವೋರು ಪೂರೈಸುವ ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದು.  

 

6. ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ನ್ವೋರಿನ್ ಅಭಾವ ತೆಲೆದ್ೋರಿರುವಾಗ ಮಳೆ ನ್ವೋರು ವಯ ರ್ಾವಾಗಿ 

ಪೋಲಾಗುತಿತ ರುವ ವಿಷಯ್ ಈಗ  ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಚಚ್ಚಾಯಾಗುತಿತ ದೆ.  ಬಿದ್ದ  ಮಳೆನ್ವೋರು 

ಸಂಗರ ಹವಾಗುವ ಪರ ಮಾಣಕಿ್ಕ ಾಂತ ಹೆರ್ಚಾ ನ್ ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ್ಲ  ಪೋಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಅಭವೃದಿಧ ಯ್ 

ವೇಗಕಿೆ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಮಳೆ ನ್ವೋರು ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಕೆರೆ, ಕುಾಂಟೆಗಳು 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಬೇರ್ಕಗಿತ್ತತ . ದುರ್ದಾವ ಎಾಂದ್ರೆ ಹಿಾಂದೆ ಇದ್ದ  ಕೆರೆ, ಕುಾಂಟೆ, ಸಂಪಕಾ 

ರ್ಕಲುವೆಗಳನ್ನು  ನಶ್ಪಡಿಸಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಮಳೆ ನ್ವೋರು ಸಂಗರ ಹ ತಿೋರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಪರ ಕೃತಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ ಮಳೆ ನ್ವೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚಾ ವಿಲಿ  ಮತ್ತತ  ನ್ವೋರು ಅತಿೋ 

ಶುದ್ಧ ವಾಗಿರುತತ ದೆ. ಅಾಂತಜಾಲ ವುದಿಧ ಸುವ ಕಟುಟ ನ್ವಟ್ಟಟ ದ್ ರ್ಕಯ್ಾಕರ ಮಗಳನೆು ೋ 

ಅನ್ಷ್ಠಾ ನ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗುತತ ದೆ. ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಕೆರೆ, ಕುಾಂಟೆ ಮತ್ತತ  ಸಂಪಕಾ 

ರ್ಕಲುವೆಗಳನ್ನು  ಸುಸೆಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲಡಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇರ್ಕಗುತತ ದೆ. ಕೆರೆಗಳ 

ಅಭವೃದ್ದ ಯು  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತತ  ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಅಡಿ ಹಂರ್ಚ ಹೋಗಿದುದ  ಹಣ 



ಖ್ಚ್ಚಾಗುತಿತ ದ್ದ ರೂ ನ್ವರಿೋಕಿ್ಕ ತ ಫಲ ದ್ರಕುತಿತ ಲಿ  ಈ ನ್ವಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ವರಾದ್ 

ಶ್ರ ೋ ಅಯ್ಯ ಪಾ  ಮಸಗಿಯ್ವರು ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ರುವುದು ತಮಗೂ 

ತಿಳಿದಿದೆಯಾಂದು ಭಾವಿಸುತೆತ ೋನೆ. ರಾಜೊಯ ೋತಸ ವ ಪರ ಶ್ಸಿತ ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು  ಅನೇಕ 

ಪರ ಶ್ಸಿತ  ಪುರಸಿ ೃತರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಅಯ್ಯ ಪಾ  ಮಸಗಿಯ್ವರು ಕಡಿಮೆ ಖ್ರ್ಚಾನ್ಲಿ್ಲ  ಸಣಣ  ಸಣಣ  

ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಳೆ ನ್ವೋರು ಕೊಯಿು  ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ನ್ವೋರಿನ್ ಅಭಾವವನ್ನು  

ನ್ವೋಗಿಸಿಕೊಳುು ವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಜನ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲಿ್ಲ  ಯ್ಶ್ಸಿಿ ಯಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ನ್ಮಾ  ಸಮಿತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು  ಕರೆಸಿ ನ್ಮಾ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನ್ವೋರು ಕೊಯಿಿ ನ್ 

ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ರ್ಕಯ್ಾಕರ ಮ ಹಮಿಾ ಕೊಾಂಡಿತ್ತತ .  

ಆದ್ದ ರಿಾಂದ್ ಶ್ರ ೋ ಅಯ್ಯ ಪಾ  ಮಸಗಿ ಮತ್ತತ  ಇತರೆ ಮಳೆ ನ್ವೋರು ಕೊಯಿು  ತಜಞ ರ 

ಸಲಹೆಯ್ನ್ನು  ಪಡೆದು, ಮೊದ್ಲನೆಯ್ದಾಗಿ ಸ್ತವಾಜನ್ವಕರಲಿ್ಲ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, 

ಪೋಲಾಗುತಿತ ರುವ ಮಳೆನ್ವೋರನ್ನು  ಯ್ಶ್ಸಿಿ ಯಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಅದ್ನ್ನು  ಸದ್ಬ ಳಕೆ ಮಾಡುವ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದು. ಕಡಾಡ ಯ್ವಾಗಿ ಹೇರುವ ಯಾವುದೇ 

ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ್ ನ್ವರಿೋಕಿ್ಕತ ಯ್ಶ್ಸುಸ  ಸ್ತಧಯ ವಿಲಯ್ವೆಾಂಬುದು ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುತತ ದೆ. 

 

ಜಲರಿ್ಕ ಮದ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಯು ಅತಯ ಾಂತ ಆತಂಕರ್ಕರಿ ಮಟಟ  ತಲುಪುತಿತ ದುದ , ಯೋಜನೆಗಳು  

ಸಮರೋಪಾದಿಯ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯ್ಾಗತವಾಗಬೇರ್ಕಗಿದೆ.   ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ತಜಞ ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋರ್ಚಸಿ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇರ್ಕದ್ ಸಮಪಾಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ನ್ಮಾ  ಸಮಿತಿಯು ಒತಾತ ಯಿಸುತತ ದೆ. ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸಿ ಒಾಂದೇ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯ್ಾ ನ್ವವಾಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬೇರ್ಕದ್ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿತ ೋರೆಾಂದು ನಂಬಿದೆದ ೋವೆ. ಎಲಿಾ  ಗಂಭೋರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೂ 

ಸ್ತವಾಜನ್ವಕರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಂತೆ ಒತಾತ ಯಿಸಬೇಕೆಾಂಬ 

ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು  ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನ್ವಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ತಾವು ದೃಢವಾದ್ ನ್ವದಾಾರಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿತ ೋರೆಾಂದು ನಂಬಿದೆದ ೋವೆ. 

 

ವಂದ್ನೆಗಳಾಂದಿಗೆ,  

                                                                                                 ತಮಾ  ವಿಶಿ್ವ ಸಿ, 

                                                                                         
                                                                                                                    (ಎ. ಟಿ. ರಾಮಸಿ್ತ ಮಿ)  

                                                                                                                          ಸಂಚ್ಚಲಕರು 

                                                                                                       
                                                             

ಯ್ಥಾ ನ್ಕಲನ್ನು : 

 
 

1. ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ಬಿ. ಪಾಟಿೋಲ್ ರವರು, ಸನಾ ನ್ಯ  ಜಲ ಸಂಪನ್ನಾ ಲ ಮಂತಿರ ಗಳು , ವಿರ್ಕಸ  

ಸೌಧ, ಬಾಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ - ತಮಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯಿಾಂದ್ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದಾದ್ ರ್ಕಯ್ಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತಜಞ ರಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋರ್ಚಸಿ, 

ಸನಾ ನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು  ದೃಢವಾದ್ ನ್ವಧಾಾರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಬೇರ್ಕದ್ 

ಅಗತಯ   ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು   ನ್ವೋಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ 

 

2.  ಶ್ರ ೋ ಟಿ. ಬಿ. ಜಯ್ಚಂದ್ರ , ಸನಾ ನ್ಯ  ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಮತ್ತತ  ಸಂಸದಿೋಯ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮತ್ತತ   

ಸಣಣ  ನ್ವೋರಾವರಿ ಸರ್ಚವರು , ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ಬಾಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ -  ತಮಾ  

ಇಲಾಖ್ಯಯಿಾಂದ್  ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದಾದ್ ರ್ಕಯ್ಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ತಜಞ ರಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋರ್ಚಸಿ, ಸನಾ ನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು  ದೃಢವಾದ್ 

ನ್ವಧಾಾರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಬೇರ್ಕದ್ ಅಗತಯ   ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು   ನ್ವೋಡಲು 

ವಿನಂತಿಸಿದೆ 


