
 

ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲ ಿನಾಯಕ್ರಾಗಲು ನಗರ ವೃತ್ರಿಪರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲಿ್ಲ 

ʻಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿವವಹಣಾ ಕಾಯವಕಿಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುʼ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಘ ೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ 

`ಎನ್ಐಯುಎ’ ಮತ್ುು `ಡಬುಿು.ಆರ್.ಐ. ಇಂಡಿಯಾʼ  

• ಮೈಸೂರಿನ ಆಡಳಿತ ತರಬಥೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ʼನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಲಿಕಾ ಮಾಡೂೂಲ್ಗಳನುು 
ಜಾರಿಗ ೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದಥ 

• 2027ರ ವಥೇಳಥಗಥ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣಥ ಹಥೂಂದಾಣಿಕಥ ಮತುು ತಗಿಿಸುವಿಕಥಯಲಿಿ 5,000 ನಗರ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನುು ನಿರ್ಮಯಸುವ ಗುರಿಯನುು ಈ ಕಾಯಯಕರಮ ಹಥೂಂದಿದಥ 
 

ನವದೆಹಲ್ಲ, ಜೂನ್ 6, 2022: ಜೂನ್ 5ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾದ ̒ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣಥʼಯ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ ̒ ನಾೂಷನಲ್ 

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ೊೂಟ್ ಆಫ್ ಅಬಯನ್ ಅಫಥೇರ್ಸಯʼ(ಎನ್.ಐ.ಯು.ಎ) ಮತುು ʻವಲ್ಡಯ ರಿಸ್ಥೂೇಸಯರ್ಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ೂೂಟ್ʼ ಇಂಡಿಯಾʼ 

(ಡಬ್ಲೊಿೂ.ಆರ್.ಐ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿವವಹಣೆಯಲಿ್ಲ ನಾಯಕರು' (ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ) ಎಂಬ ಅಭ್ಾೂಸ 

ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾಯಯಕರಮವನುು  ಘೂೇಷಿಸಿವಥ. ಈ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಲಿಕಾ ಕಾಯಯಕರಮವನುು ಜಾರಿಗ ೊಳಿಸಲು, 

ಮೈಸೂರಿನ ಆಡಳಿತ ತರಬಥೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು(ಎ.ಟಿ.ಐ) ಇಂದು ʻಎನ್.ಐ.ಯು.ಎʼ ಮತುು ʻಡಬುಿು.ಆರ್.ಐ ಇಂಡಿಯಾʼ 

ಜ ೊತ  ತಿರಪಕ್ಷೇಯ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕಥಗ  (ಎಂ.ಒ.ಯು) ಸಹಿ ಹಾಕಿದ . ಆ ಮೊಲಕ ಸಂಸ್ ೆಯು ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂʼ 

ಕಾಯಯಕರಮದ ಮೊದಲ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹ ೊರಹ ೊಮ್ಮಿದ . 

ಮಧ್ೂಮದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುು ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾಯಯಕತಯರು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ 5,000 

ವೃತಿುಪರರ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಭ ವೃದಿ್ಧ ಮಾಡಿ, ಭ್ಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಬದಧತಥಗಳನುು ಸ್ಾಧಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪರಯತುದ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣಥಯ ಹಥೂಂದಾಣಿಕಥಯಲಿ್ಲ ಅವರನ್ುು ಮುಂಚೊಣಿ ನಾಯಕರನಾುಗಿಸುವುದು ಹಾಗೊ 

ಉಪಶ್ಮನ ಪರಿಹಾರಗಳನುು ಎತಿುಹಿಡಿಯಲು ಅವರನುು ಸಿದಧಪಡಿಸುವುದು ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂʼ ಕಾಯಭಕರಮದ 

ಉದ ದೇಶವಾಗಿದ . ಇದರ ಉದಾಾಟ್ನ ಯು ಭ್ಾರತದ ನಗರ ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಸತಿ ಮತುು ನಗರ 

ವೂವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಾಧ್ನಥಗಳನುು ಸಹ ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿದ್ಧದ .  

 

ಭ್ಾರತಿೇಯ ನಗರಗಳಲಿಿನ ಹವಾಮಾನ ನಾಯಕರ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನುು ಹಥಚಿಿಸಲು ಕಲಿಕಾ ಕಾಯಯಕರಮ ಮತುು ಅಧ್ಯ 

ದಿನದ ಕಾಯಾಯಗಾರವನುು ಉದಾಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಥೇಂದರ ವಸತಿ ಮತುು ನಗರ ವೂವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ಿೀ 

ಹರ್ೀವಪ್ ಸಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು "ನಿನಥು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನುು ಆಚರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವಥೇ ನಾವು (ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಎಂ) 



 

ಕಾಯಯಕರಮವನುು ಪಾರರಂಭಿಸುತಿುರುವುದು ಅತೂಂತ ಸೂಕು ಮತುು ಸಮಯೇಚಿತವಾಗಿದ . ಈ ಕಾಯಯಕರಮವು 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣಥಯನುು ಎದುರಿಸಲು ಮಾತರವಲಿದ ,  ನಮಮ ಆರ್ಥಯಕ ಪರಿಸೆಿತಿಗಳನುು ಪೂರಥೈಸುವ ಸುಸೆಿರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಹಥೂಸ ಮಾಗಯವನುು ನಿರ್ಮಯಸಲು ಸರಕಾರದ ಮಧ್ೂಸೆಿಕ ಗಳ ಸುದಿೇಘಯ ಸ್ಾಲಿನಲಿಿ ಮತಥೂುಂದು 
ಉಪಕರಮವ ನಿಸಿದ ,ʼʼ ಎಂದರು. 

 

ಕಳಥದ ವಷಯ ಹವಾಮಾನ್ ಶೃಂಗಸಭ ಯಲಿ್ಲ (ʻಸಿಒಪಿ 26), ಪರಧಾನಮಂತಿರ ನರಥೇಂದರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ 

ನಾಯಕರಿಗಥ ʻಪಂಚ ಅಮೃತʼ ಎಂಬ ಐದು ಆಯಾಮಗಳ ಕಾಯಯತಂತರವನುು ಪರಸ್ಾುಪಿಸಿದರು.  ಆ ಮೊಲಕ 1.5 ಡಿಗಿರ 

ಸ್ಥಲಿಿಯರ್ಸ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಭ್ಾರತದ ಸಹಕಾರವನುು ವಿಸುರಿಸಿದರು. ʻವಿಶವ ಸಂಸ್ ೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾಯಭಕರಮ 

(ಯುಎನ್ಇಪಿ) ಮತುು ʻಇಂಡಿಯನ್ ಸೂೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನಥರ್ಸ (ಐಎಸ್ಬಿ) ಸಹಭ್ಾಗಿತವದಲಿಿ ವಿನಾೂಸಗಥೂಳಿಸಲಾದ ಮತುು 

ಅನುಷ್ಾಾನಗಥೂಳಿಸಲಾದ ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ ಕಾಯಯಕರಮವು ಈ ಗುರಿಯನುು ಸ್ಾಧಿಸುವ ನ್ಟಿಿನ್ಲಿ್ಲ ಭ್ಾರತದ 

ಕಾಯಯಪಡಥಯನುು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ ದೇಶವನ್ುು ಹಥೂಂದಿದಥ.  

ಹವಾಮಾನಕ ೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತ  ತಮಿ ಕ ಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ ಹ ಚಚಳಕಾೆಗಿ ಕೌಶ್ಲೂ ವೃದಿ್ಧ ಬ್ಲಯಸುವ  ಮತುು 

ತಮಮನುು ತಾವು ಸಜ್ುುಗ ೊಳಿಸಿಕ ೊಳಳಲು ಬಯಸುವ ನಗರದ ಕಾಯಭಕತಭರನ್ುು ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲರಿಸಿಕ ೊಂಡು ರೊಪಿಸಲಾದ 

ಸಂಯೇಜಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾಯಯಕರಮವ ೇ - ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂʼ. ಈ ಕಾಯಭಕರಮವು ನಾಲುೂ ಹಂತಗಳನುು ಹಥೂಂದಿದಥ: 

ಮೊದಲ ಹಂತವು ಎಂಟ್ು ವಾರಗಳಲಿಿ ಪೂಣಯಗಥೂಳಿಸಬಹುದಾದ ಆನ್್ಲಥೈನ್ ಕಲಿಕಾ ಮಾಡೂೂಲ್ ಆಗಿದಥ; ಮುಂದಿನದು 

ನಾಲೂರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡಥಯುವ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಧಿವಥೇಶ್ನಗಳನುು ಒಳಗಥೂಂಡಿದಥ; ಮೂರನಥೇ ಹಂತದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಅರ್ೂರ್ಥಭಗಳು ಆರರಿಂದ ಎಂಟ್ು ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ ಒಂದು ಯೇಜನಥಯನುು ಪೂರ್ಭಗ ೊಳಿಸುವುದು ಮತುು 

ಪರತೂಕ್ಷ ಅನ್ುರ್ವದ ಸೆಳಗಳಿಗ  ಹಾಜ್ರಾಗುವುದು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದ ; ಮತುು ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಸಂಪಕಭಜಾಲ ವೃದಿ್ಧ 

ಮತುು ಕಾಯಭಕತಭರ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಾೆಪನ ಯನ್ುು ಒಳಗಥೂಂಡಿದಥ.  

ʻಎನ್.ಐ.ಯು.ಎ.ʼನ್ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯ ವಧ್ಯನಥಯ ಅಂಗವಾದ ʻನಾೂಷನಲ್ ಅಬಯನ್ ಲನಿಯಂಗ್ 

ಪಾಿಟ್ಫಾರಂʼ(ಎನ್್.ಯು.ಎಲ್.ಪಿ)ನ್ಲಿ್ಲ ಆನ್್ಲ ೈನ್್ ಕಲ್ಲಕ ಯನ್ುು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುತುದಥ. ಮೈಸೂರಿನ ಎ.ಟಿ.ಐ ಸಹ 

ಇದನುು ಆಯೇಜಿಸುತುದಥ ಮತುು ಬಥಂಬಲಿಸುತುದಥ. ಮುಂದಿನ ಕಥಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ ಭ್ಾರತದಾದೂಂತ 

ʻಎ.ಟಿ.ಐ.ʼಗಳಥ ಂದಿಗಥ ಇದಥೇ ರಿೇತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕಥಗಳಿಗಥ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನುು ಈ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಹಥೂಂದಿದಥ. 

ನಗರ ಪರಿಸರ ವಲಯದಲಿಿ ʻಎನ್.ಐ.ಯು.ಎʼ ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಮತಥೂುಂದು ಮೈಲಿಗಲಿನುು ಆಚರಿಸಲು ಶ್ರೇ ಪುರಿ ಅವರು 
ʻಹವಾಮಾನ ದತಾುಂಶ್ ವಿೇಕ್ಷಣಾಲಯ 2.0 ವ ಬ್ಸ್ ೈಟ್̓, ʻನಾಲ ಡ್ು್ ಪ್ಾರಡಕ್ಿ್ ಆನ್್ ಪಬಿಿಕ್್ ಪ್ ಿೇಸಸ್̓; ʻಅಬ್ಲಭನ್್ 

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1768712


 

ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಫ ರೇಮ್್ವಕ್್ಭ 2022-  ದತಾುಂಶ್ ಸಂಗರಹ ಪೇಟ್ಯಲ್ʼ ಮತುು ನಗರ ಸ್ಾರಿಗಥ ಉಪಕರಮಗಳಲಿ್ಲ ನಾಗರಿಕರ 
ಪಾಲಥೂಿಳುುವಿಕಥಗಥ ಚಾಲನಥ ನಿೇಡಿದರು. ʻರಾಷಿರೇಯ ಹವಾಮಾನ ಛಾಯಾಗರಹಣ ಪರಶ್ಸಿು ವಿಜಥೇತರು ಮತುು 
ʻಟ್ಾರನ್ಸ್ಪೇಟ್ಭ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ ೊುೇವ ೇಷನ್್ ಚಾಲ ಂಜ್̓ನ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಹಯತಾ ನಗರಗಳನುು ಸಹ 
ಘೂೇಷಿಸಲಾಯಿತು. 

ತಮಮ ಮುಖ್ೂ ಭ್ಾಷಣದಲಿಿ, ಶ್ಿೀ ಪುರಿ ಅವರು,  "ಕಳಥದ ಎಂಟ್ು ವಷಯಗಳಲಿಿ, ಮೊೇದಿ ಸರಕಾರವು ಸುಸೆಿರತಥಯ 
ಕಾಯಯಸೂಚಿಯನುು ಮುಂದಕ ೆ ಕ ೊಂಡ್ ೊಯುೂವಲಿ್ಲ ಅನಥೇಕ ದೃಢವಾದ ಕರಮಗಳನುು ಕಥೈಗಥೂಂಡಿದಥ. ಗಾಿುಸ್ಥೂಿೇದ 
ಹವಾಮಾನ್ ಶೃಂಗಸಭ ಯಲಿ್ಲ (ಸಿಒಪಿ 26 ) ʻಪಂಚ ಅಮೃತ್ ʼ ಕಿರಯಾ ಯೇಜನಥಯ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣಥಯ ಬಗಥಿ ಭ್ಾರತದ ವಿಸೃತ ಕಾಯಯಸೂಚಿಯನುು ಪರಧಾನಿ ಘೂೇಷಿಸಿದರು, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ 2070ರ 
ವಥೇಳಥಗಥ ಭ್ಾರತವು ನಿವವಳ-ಶ್ೂನೂ ಹಥೂರಸೂಸುವಿಕಥಯ ದಥೇಶ್ವಾಗಿ ರೂಪುಗಥೂಳುುವ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಯಿದಥ,ʼʼ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು. 
 

ವಸತ್ತ ಮತು ಿನ್ಗರ ವೂವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಭದರ್ಶಭ ಶ್ರೋ ಮನೆ ೋಜ್ ಜೆ ೋಶ್ (ಐಎಎಸ್) ಅವರು, ಕಳಥದ 
ಎಂಟ್ು ವಷಯಗಳಲಿಿ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಆವಾರ್ಸ ಯೇಜನಥ, ಸ್ಾಮಟ್ಯ ಸಿಟಿ ರ್ಮಷನ್, ನಗರ ಸ್ಾರಿಗಥ ಮತುು ಅಮೃತ್, ಸವಚಛ 
ಭ್ಾರತ್ ಯೇಜ್ನ ಯಂತಹ ಭ್ಾರತಿೇಯ ನಗರ ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಮೂಲಕ 'ಭವಿಷೂ ಸನ್ುದಿʼ ಭ್ಾರತಕಾೂಗಿ ಸುಮಾರು 16 

ಲಕ್ಷ ಕಥೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕಥ ಮಾಡಲಾಗಿದಥ ಎಂದು ಹಥೇಳಿದರು. ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂʼ ಕಾಯಯಕರಮದ ಮೂಲಕ, ನಾವು 

ರಾಷಿರೇಯ ಮತುು ಅಂತರರಾಷಿರೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಥ ಂದಿಗಥ ಫಲಪರದ ಸಹಯೇಗಗಳನುು ಹ ೊಂದಲು ಮತುು ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣಥಯನುು ತಗಿಿಸುವ ನಿಟಿಟನಲಿಿ ಸ್ಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸಲು ಎದುರು ನಥೂೇಡುತಿುದಥದೇವಥ ಎಂದು 
ಹ ೇಳಿದರು. 
 

ವಸತ್ತ ಮತು ಿನ್ಗರ ವೂವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜ್ಂಟಿ ಕಾಯಭದರ್ಶಭ ಶ್ರೋ ಕ್ುನಾಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ (ಐಎಎಸ್) ಅವರು,  

ಈ ಗುರಿಗಳನುು ಸ್ಾಧಿಸಲು ನಾವು ನಾವಿೇನೂತಥ, ಭ್ಾಗವಹಿಸುವಿಕಥ, ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಸಂಯೇಜ್ನ  ಮತುು 
ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವೃದಿ್ಧಯನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸುವ ಅಗತೂವಿದ . ಸ್ಾಮಟ್ಯ ಸಿಟಿ ರ್ಮಷನ್ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಭ್ಾರತ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ್ 
ಯೇಜ್ನ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗಾಗಲಥೇ ಈ ಪರಯಾಣವನುು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಥದೇವಥ. ಫಥರಂಚ್ ಡಥವಲಪ್ಮಂಟ್ ಏಜಥನಿಿ 
(ಎಎಫ್ಡಿ), ಯುರಥೂೇಪಿಯನ್ ಒಕೊೆಟ್ ಮತುು ʻಎನ್.ಐ.ಯು.ಎʼ ಸಹಯೇಗದಥೂಂದಿಗಥ ವಸತ್ತ ಮತು ಿ ನ್ಗರ 
ವೂವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಗರ ಆವಿಷ್ಾೂರ ಕಾಯಯವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ʻನಗರ ನಾವಿೇನೂತಥ, ಸಮಗರತ  ಮತುು 
ಸುಸೆಿರತಥಗಾಗಿ ನ್ಗರ ಹೊಡಿಕ ʼ(ಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಐ.ಐ.ಎರ್ಸ) ಎಂಬ ಉಪಕರಮವನುು ಪಾರರಂಭಿಸಿತು. ಪರಿಸರ ಮತುು 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಥಗಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ನಗರ ವಲಯದಾದೂಂತ ಯೇಜನಾ ನಿವಯಹಣಾ ಸ್ಾಧ್ನಗಳು ಮತುು 
ಚೌಕಟ್ುಟಗಳನುು ಈ ಕಾಯಯಕರಮವು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದಥ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣಥ ನಿವಯಹಣಥಯಲಿಿ ನಾಯಕರು 
(ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ) ಕಾಯಭಕರಮವನ್ುು ʻಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಐ.ಐ.ಎರ್ಸʼ ಕಾಯಭಕರಮದ ೊಂದ್ಧಗ  ಸಂಪಕಿಭಸಲಾಗಿದ . 
ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಕಾಯಯಕರಮದ ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನಲಿಿ 12 ನಗರಗಳ ಸಪಧಿಯಗಳು ʻಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಐ.ಐ.ಎರ್ಸʼ ಕಾಯಯಕರಮದ 



 

ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಹಾಯವನುು ಪಡಥಯಲ್ಲದಾದರ . ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ʼ ಕಾಯಭಕರಮವು ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯ-ವಧ್ಯನಥಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಿನ ುಲ ಯಲಿ್ಲ ಇದು ʻಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಐ.ಐ.ಎಸ್-2.0ʼನ ಅವಿಭ್ಾಜೂ ಅಂಗವಾಗಲಿದಥ ಎಂದು 
ಹ ೇಳಿದರು.  
 

ಕನಾಯಟ್ಕ ಸಕಾಯರದ ಹಥಚುಿವರಿ ಮುಖ್ೂ ಕಾಯಯದಶ್ಯ ಮತುು ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು ವಿಭ್ಾಗದ ಡಿಜಿ  ಶ್ಿೀಮತ್ರ ವಿ. ಮಂಜುಳ 

ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಸೆಿರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಾೆಪಿತ ಕಥೇಂದರ ಹಥೂಂದಿರುವ ಕನಾಯಟ್ಕದ ಪರಮುಖ್ ತರಬಥೇತಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾಯಯಕರಮದಲಿಿ ಅನುರಣನಥಯನುು ಕಾಣುತಥುೇವಥ. ಈ ಸಹಯೇಗ ಮತುು ಈ ಪರಕಿರಯೆಯಲಿಿ 
ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನುು ನಾವು ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ʼನಲಿಿ ವಾೂಪಕವಾದ ರಾಜೂ ಮಟ್ಟದ ತರಬಥೇತಿ ಪಾಲುದಾರ 
ಕಾಯಯಕರಮವನುು ಪಾರರಂಭಿಸಲು ಉಡಾಯನ್ ವ ೇದ್ಧಕ ಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕಥೂಳುಲು ಹಾಗೊ ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ʼನ್ಲಿ್ಲ 
ರಾಷಿರೇಯ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಉತೃಷಟತಥಯ ಕಥೇಂದರವಾಗಿ ಹಥೂರಹಥೂಮಮಲು ನಾವು ಉದಥದೇಶ್ಸಿದಥದೇವಥ," ಎಂದರು. 
 

ʻನಾೂಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ೂೂಟ್ ಆಫ್ ಅಬಯನ್ ಅಫ ೇಸ್ಭʼನ್ ನಿದಥೇಯಶ್ಕ  ಶ್ರೋ ಹಿತೆೀಶ್ ವೆೈದಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 

"ಭ್ಾರತದಲಿಿ ನಗರ ವಲಯಗಳಿಗಥ ಹೂಡಿಕಥಯ ದರವನುು ಗಮನಿಸುವುದಾದರ (ಉದಾಹರಣಥಗಥ ಸ್ಾಮಟ್ಯ ಸಿಟಿ 
ಕಾಯಯಕರಮಕಥೂ 30 ಶತಕ ೊೇಟಿ ಡಾಲರ್) ಸುಸೆಿರ ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವ ನಿಟಿಿನ್ಲಿ್ಲ ಭ್ೌತಿಕ, 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತುು ಪರಿಸರ ಸ್ಥೇವಥಗಳ ಕಡಥಗಥ ಹಾಲ್ಲ ಮತುು ಭವಿಷೂದ ಹೂಡಿಕಥಗಳಲಿಿ ಹವಾಮಾನ ಉಪಕರಮವನ್ುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕಥೂಳುುವುದು ಅತೂಗತೂವಾಗಿದಥ. ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ʼ ಮೂಲಕ ʻನಾೂಷನ್ಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ೊೂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಲಭನ್್ 
ಅಫ ೇಸ್ಭʼ ಸಂಸ್ ೆಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣಥಯ ಸಮಸ್ಥೂಗಳಿಗಥ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಥ, ನಗರ ಸಮಸ್ಥೂಗಳ ಕಿರಯಾತಮಕ 
ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವೃದಿ್ಧ ಮತುು ಜ್ಞಾನ ಪರಸ್ಾರದ ತನು ಗುರಿಯತು ಕಥಲಸ ಮಾಡಲಿದಥ,ʼʼ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು. 
 

ʻಡಬುಿು.ಆರ್.ಐ. ಇಂಡಿಯಾʼದ ಸಿಇಒ ಶ್ರೋ ಡಾ.ಒ.ಪಿ.ಅಗವಾವಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ʻಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂʼ ಕಾಯಯಕರಮ, 
ಅದರ ರಚನಥ ಮತುು ಭ್ಾರತದಲಿಿ ನಗರ ಹವಾಮಾನ ನಾಯಕತವವನುು ಉನುತಿೇಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನುು 
ಪರಸುುತಪಡಿಸಿದರು. "ವೃತಿು ಜಿೇವನದ ಮಧ್ೂ ಭ್ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ವೃತಿುಪರರ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯ ವೃದಿ್ಧಗ  ಸರಿಯಾದ ರಿೇತಿಯ 
ಬಥೂೇಧ್ನಾ ವಿಧಾನವನುು ಬಳಸುವುದು ಪರಮುಖ್ ಸವಾಲಾಗಿದ . ಕಥೇವಲ ಉಪನಾೂಸಗಳನುು ಕಥೇಳುವ ಬದಲು 
ಕಾಯಭಪರವೃತಿರಾಗುವ ಮೊಲಕ ಕಲಿಕಥಯನುು ಪರೇತಾಿಹಿಸುವ ಬಥೂೇಧ್ನಾ ಶಥೈಲಿಯನುು ಬ್ಲಳಸಬ ೇಕಾಗಿದ . 
ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಇದನುು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದಥ ಮತುು ಈ ರಿೇತಿಯ ಬಥೂೇಧ್ನಾ ಶಥೈಲಿಯನುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕಥೂಂಡಿದಥ" ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು. 

ಉದಾಾಟ್ನಾ ಕಾಯಯಕರಮದ ನಂತರ ಎನ್ಐಯುಎ ನಿದಥೇಯಶ್ಕ ಶ್ರೇ ಹಿತಥೇಶ್ ವಥೈದೂ ಅವರು ಅಧ್ಯ ದಿನದ 

ಕಾಯಾಯಗಾರವನುುದಥದೇಶ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ನಗರ ವಲಯದಲಿಿ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯ ವಧ್ಯನಥ ತರಬಥೇತಿಯನುು 



 

ರೊಪಿಸುವಲಿ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತರದ ಬಗಥಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ʻಭ್ಾರತಿೇಯ ನಗರಗಳಲಿಿನ ಹವಾಮಾನ ನಾಯಕತವದ 

ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯಗಳುʼ ಕುರಿತ ಪಾೂನಲ್ ಚಚಥಯಯಲಿಿ ಮೈಸೂರಿನ ʻಎ.ಟಿ.ಐ.ʼ ಜ್ಂಟಿ ಮಹಾನಿದಥೇಯಶ್ಕರಾದ 

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಮಮತ(ಐಎಎರ್ಸ), ʻಎನ್್.ಐ.ಯು.ಎʼ ನಿದಥೇಯಶ್ಕ ಶ್ರೇ ಹಿತಥೇಶ್ ವಥೈದೂ; ವಿಶವಸಂಸ್ ೆಯ ಪರಿಸರ 

ಕಾಯಭಕರಮದ ಭಾರತದ ಮುಖ್ೂಸೆರಾದ ರ್ಶರೇ ಅತುಲ್ ಬ್ಲಗ ೈ; ಶಕಿಿ ಸಸ್ ಿೇನ್ಬ್ಲಲ್ ಎನ್ಜ್ರ್ಜಭ ಫ ಂಡ್ ೇಷನ್್ನ್ ಸಿಇಒ 

ಅನ್ುು ಭಾರದವಜ್; ಅಬ್ಲಭನ್್ ಡ್ ವಲಪ್ಮಂಟ್ ಸ್ ಂಟ್ರ್ ಆಂಡ್್ ಲ್ಲೇಡರ್ರ್ಶಪ್ ಡ್ ವಲಪ್ಮಂಟ್ ಸ್ ಂಟ್ರ್, ಮಹಾತಾಿ 

ಗಾಂಧಿ ಸ್ ಿೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ೊೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬಿಿಕ್್ ಅಡಿಿನಿಸ್ ರೇಷನ್್ನ್ ಮುಖ್ೂಸೆರು ಮತು ಿಪರಫ ಸರ್ ಡ್ಾ. ರಾರ್ಜೇವ್ ಚಂಧಾ; 

ʻಡಬ್ಲೊಿೂ.ಆರ್.ಐ. ಇಂಡಿಯಾʼದ ನ್ಗರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯಭಕರಮದ ನಿದ ೇಭಶಕ ಡ್ಾ. ರರ್ಜೇತ್ ಮಾೂರ್ಥೊೂಸ್ ಸ್ ೇರಿದಂತ  

ಹಲವು ಉದೂಮ ತಜ್ಞರು ಭ್ಾಗವಹಿಸಿದದರು. ʻಡಬೂಿು.ಆರ್.ಐ.ಇಂಡಿಯಾʼದ  ಸಿಇಒ ಡಾ.ಒ.ಪಿ.ಅಗವಾಯಲ್ (ನಿವೃತಿ 

ಐಎಎರ್ಸ) ಅವರು ಚಚಥಯಯನುು ನ್ಡ್ ಸಿಕ ೊಟ್ಿರು. 

*** 
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