§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ
¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð «¨sÁUÀ, £ÀgÀ¹AºÀgÁd ZËPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¢£ÁAPÀ: 13.12.2019

zsÀÆªÀÄ¥Á£À ªÀÄÄPÀÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÁßV¸À®Ä
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è eÁUÀÈw: ªÀiÁ£Àå DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
©©JA¦ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è vÀA¨ÁPÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä FUÁUÀÉÃ ºÀ®ªÀÅ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
PÉÊUÉÆ¼ÀîÁVzÀÄÝ,
vÀA¨ÁPÀÄ
¤AiÀÄAvÀæt
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÁV ¥Á°PÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁAPÁæ«ÄPÀªÀ®èzÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ(Noncommunicable diesease-NCDs) fÃªÀUÀ¼À£ÀÄß
G½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ §ÆèªÀiï§Uïð ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è eÁUÀwPÀ
ªÀÄlÖzÀ 54 £ÀUÀgÀUÀ¼À°è vÀA¨ÁPÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉÆ½¸ÀÄªÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è eÁUÀÈw
ªÀÄÆr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À°è zsÀÆªÀÄ¥Á£À ¸ÉÃªÀ£É ªÀiÁqÀÄªÀªÀjUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï
¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è zÀAqÀ «¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ, zsÀÆªÀÄ¥Á£À ¤µÉÃ¢ü¹zÉ JA§ £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß
C¼À«r¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ©Ã¢ £ÁlPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀÁUÀÄwÛzÉ. E¢ÃUÀ eÁUÀwPÀ
ªÀÄlÖzÀ 70 £ÀUÀgÀUÀ¼À°è vÀA¨ÁPÀÄ ¤AiÀÄAvÀætzÀ §UÉÎ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ
PÀæªÀÄªÀ»¸ÀÁUÀÄwÛzÉ.
¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è zsÀÆªÀÄ¥Á£À ¤µÉÃ¢ü¸À®Ä FUÁUÀÉÃ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
PÉÊUÉÆ¼ÀîÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀA§AzsÀ EwÛÃZÉUÉ EAqÉÆÃ£ÉÃµÁåzÀ°è £ÀqÉzÀ vÀA¨ÁPÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt
ªÀÄvÀÄÛ NCDs ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀ KµÁå ¥É¹¦üPï £ÀUÀgÀUÀ¼À ¸ÀªÀiÁªÉÃ±ÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
£ÀUÀgÀPÉÌ-2019gÀ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£É £ÀUÀj JA§ ¥Àæ±À¹Û PÀÆqÀ ®©ü¹gÀÄvÀÛzÉ.
2017-18gÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À°è ±ÉÃ.21gÀµÀÄÖ “zsÀÆªÀÄ¥Á£À ¤µÉÃ¢ü¹zÉ” JA§
£ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÁVzÉ. E¢ÃUÀ ±ÉÃ.49.8gÀµÀÄÖ C¼ÀªÀr¸ÀÁVgÀÄvÀÛzÉ. eÁUÀwPÀ
ªÀÄlÖzÀ 70 £ÀUÀgÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/cities/ F
°APï£À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À=ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj

ಪತ್ರಿ ಕೆ ಪಿ ಕಟಣೆಗಾಗಿ
ನಗರಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಲದ ಬೆೆಂಬಲದೊೆಂದಿಗೆ ಧೂಮಪಾನ ರಹಿತ ಕಾನೂನುಗಳ ಕಠಿಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಘೂೋಷಣೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೊೋಗಯ ಸ್ುಧಾರಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಬಿೋತಾದ ಕಾರ್ವತೆಂತರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದಯೆಂತ 300 ಮಿಲ್ಲರ್ನ್ ಮೆಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ
(ಬೆೆಂಗಳೂರು 13 ಶ್ುಕರವಾರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2019) – ಬೃಹತ್ ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಚ್. ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಅವರು ಇೆಂದು ಮುೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಿ ತೆಂಬಾಕ್ು ನಿಯೆಂತರಣ ಕಾನೂನುಗಳನುು ಇನುಷ್ುು ಕ್ಠಿಣ ರೀತಿಯಲಿಿ ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿಿ

ಜಾರಗ ೂಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೂೀಷಿಸಿದಾಾರ . ಕಾಾನಸರ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೀಹ ಮತಿತತರ ಸಾೆಂಕ್ರಮಿಕ್ವಲ್ಿದ ರ ೂೀಗಗಳು(ಎನ್ ಸಿ ಡಿಎಸ್)ಗಳಿೆಂದ
ಜೀವಗಳನುು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ುದಲಿಿ 70 ನಗರಗಳಲಿಿ ಕ ೈಗ ೂೆಂಡಿರುವ ಆರ ೂೀಗಾ ನಗರ ನಿಮಾಾಣ ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಯಲಿಿ ಈ
ಕ್ರಮವನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಲ್ು ಉದ ೀಾ ಶ್ಸಲಾಗಿದ . ಜಗತಿತನಾದಾೆಂತ ಆರ ೂೀಗಾ ನಗರಗಳ ಪಾಲ್ುದಾರಕ
ವಿಸತರಣ ಗ ೂೆಂಡಿದುಾ, ಅದರ ಒಟ್ಾುರ ಜನಸೆಂಖ್ ಾ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ .

54 ನಗರಗಳಿೆಂದ 70 ನಗರಗಳಿಗ

ಅಲ್ಿದ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಅವರು, ಹಾಲಿ ತೆಂಬಾಕ್ು ನಿಯೆಂತರಣ ಕಾನೂನುಗಳ ಪಾಲ್ನ ಬಗ ೆ ಪಾಲಿಕ ಸಾವಾಜನಿಕ್ರಲಿಿ ಜಾಗೃತಿ

ಮೂಡಿಸುತಿತರುವುದಲ್ಿದ , ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದವರ ಜ ೂತ ಗೂಡಿ ಸಾಮಾಜಕ್ ಮಾಧಾಮ, ರ ೀಡಿಯೀ ಷ ೂೀ ಮತುತ ಆಟ್ ೂೀ ರಕ್ಷಾಗಳ ಮೀಲ ಸೆಂದ ೀಶಗಳನುು
ಪಸರಸುತಾತ ಅಭಿಯಾನವನುು ಕ ೈಗ ೂೆಂಡಿದ ಎೆಂದರು. “ಪಾಲಿಕ ಕ ೈಗ ೂೆಂಡಿರುವ ಅೆಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಇತಿತೀಚ ಗ ಇೆಂಡ ೂೀನ ೀಷಾಾದಲಿಿ ನಡ ದ

ತೆಂಬಾಕ್ು ನಿಯೆಂತರಣ ಮತುತ ಎನ್ ಸಿ ಡಿಎಸ್ ನಿಯೆಂತಿರಣ ಕ್ುರತ ಏಷಾಾ ಪ ಸಿಫಿಕ್ ನಗರಗಳ ಸಮಾವ ೀಶದಲಿಿ ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ ೆ 2019ರ
ಉತತಮ ಸಾಧನ ನಗರ ಪರಶಸಿತ ಲ್ಭಿಸಿದ . ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರವನುು ಧೂಮಪಾನರಹಿತಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಈಗಾಗಲ ೀ ಸಾಕ್ಷ್ುು ಜಾರ ಕ್ರಮಗಳನುು
ಕ ೈಗ ೂಳಳಲಾಗಿದ . ಇನೂು ಹ ಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾೆಂಶಗಳನುು ಪಡ ಯಲ್ು ಎರಡನ ೀ ಹೆಂತದ ಧೂಮಪಾನರಹಿತ ಬ ೆಂಗಳೂರು – ಸ ೂೋಕ್ ಫಿರ ಬ ೆಂಗಳೂರು
ಯೀಜನ ಯಲಿಿ ಇನೂು ಹ ಚ್ಚಿನ ಪರಣಾಮಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಲಾಗುವುದು ಎೆಂದರು.

“ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಆರ ೂೀಗಾ ಸುಧಾರಣ ಗ ದಿಟ್ು ಕ್ರಮ ಅಗತಾ” ಎೆಂದು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಮುಖ್ಾಸಥರು ಹ ೀಳಿದುಾ, ಆರ ೂೀಗಾ ನಗರಗಳ ನಿಮಾಾಣ

ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಗ ತಮಮ ಬದಧತ ಯನುು ಪುನರುಚ್ಿರಸಿದರು. 2017-18ನ ೀ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಸಥಳಗಳಲಿಿ “ಧೂಮಪಾನ ನಿಷ ೀಧಿಸಿದ ” ಎೆಂಬ
ಫಲ್ಕ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕ ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿಿ ಶ ೀ.21ರಷ್ುು ಹ ಚಾಿಗಿದ . “ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನವನುು ಸುಗಮಗ ೂಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ ಹಲ್ವು

ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ಗ
ಥ ಳು ಒಗೂೆಡಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತರುವುದು ನಮಗ ಹ ಮಮ ಎನಿಸುತತದ , ಆರ ೂೀಗಾ ನಗರ ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಮೂಲ್ಕ್ ನಮಮ ಪರಯತುಗಳು
ಇನೂು ಹ ಚ್ಚಿನ ಪರಣಾಮಗಳನುು ಬಿೀರಲಿವ . ಪರಣಾಮಕಾರ ನಗರ ಆರ ೂೀಗಾ ವಾವಸ ಥ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ್ ನಿೀಲ್ನಕ್ಷ ಯನುು
ಅನುಷಾಾನಗ ೂಳಿಸುತ ತೀವ ” ಎೆಂದು ಹ ೀಳಿದರು.

“ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ ೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆರ ೂೀಗಾಕ್ರ ನಗರ ನಿಮಾಾಣ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ ಸಾಗಿದಿಾೀರ, ಬಹುತ ೀಕ್ ಜಗತುತ ಇೆಂದು ನಗರ

ಪರದ ೀಶಗಳಲಿಿ ನ ಲ ಸಿದ ಮತುತ ನಗರಗಳು ಅಥಾಪೂಣಾ ನಿೀತಿಗಳನುು ಕ್ಷಿಪರವಾಗಿ ಜಾರಗ ೂಳಿಸುತಿತವ ” ಎೆಂದು ಬೂಿಮ್ ಬರ್ಗಾ ಫಲಾೆಂತರಪಿೀಸ್ ನಲಿಿ

ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಆರ ೂೀಗಾ ಕಾಯಾಕ್ರಮ ಮುನ ುಡ ಸುತಿತರುವ ಕ ಲಿಿ ಹ ನಿುೆಂರ್ಗ ಹ ೀಳಿದಾಾರ . “ಆರ ೂೀಗಾ ನಗರ ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಯಲಿಿ ಆ ಕ್ರರಯೆಗ ಬದಧವಾಗಿರುವ

ಮೀಯರ್ ಗಳನುು ಒೆಂದುಗೂಡಿಸಲಿದ . ಸಹಭಾಗಿತವ ಇದಿೀಗ 70 ನಗರಗಳಿಗ ವಿಸತರಣ ಗ ೂೆಂಡಿದ . ಸಾೆಂಕಾರಮಿಕ್ವಲ್ಿದ ರ ೂೀಗಗಳು ಮತುತ
ಗಾಯಗಳಿೆಂದ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ುಲ

ಜನರನುು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿತದ ಮತುತ ಮುೆಂಬರುವ ಜನಾೆಂಗದ ಆರ ೂೀಗಾವನುು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತತದ ” ಎೆಂದರು.
ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿಿ ಮಾರಾಟ್ ಸಥಳ(ಪ ಟ್ಟುಗ ಅೆಂಗಡಿಗಳು ಮತುತ ಇತರ ವಾಣಿಜಾ ಮುೆಂಗಟ್ುುಗಳು)ಗಳಲಿಿ ಸಿಗರ ೀಟ್ು ಮತುತ ಇತರ

ತೆಂಬಾಕ್ು ಪದಾಥಾಗಳ ಕಾಯೆಾ – 2003 ಅಥವಾ ಕ ೂೀಟ್ಾಾ ಉಲ್ಿೆಂಘನ ಗಳು ಅತಿ ಹ ಚ್ುಿ ಪರಮಾಣದಲಿಿ ನಡ ಯುತಿತವ . ಶ ೀ.70.5ರಷ್ುು ಸಾವಾಜನಿಕ್
ಸಥಳಗಳಲಿಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷ ೀಧವಿದಾರೂ ಅಲಿಿ ತೆಂಬಾಕ್ು ಪದಾಥಾಗಳ ಮಾರಾಟ್ ಎಗಿೆಲ್ಿದ ಸಾಗಿದ . ಧೂಮಪಾನ ನಿಷ ೀಧ ಫಲ್ಕ್ಗಳು ಶ ೀ.49.8ರಷ್ುು
ಇದಾರೂ ಸಹ ಸುಸಿಥರ ಜಾರ ಮತುತ ಜಾಗೃತಿ ಆೆಂದ ೂೀಲ್ನಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಲಾಗುತಿತದ .

ಎನ್ ಸಿ ಡಿಎಸ್ ಮತುತ ಗಾಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ್ಮಟ್ುದಲಿಿ ಸಾವನುಪುಾವ 10ರಲಿಿ 8 ಸಾವಿಗ ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ನಿೀತಿಗಳ ಪರಮುಖ್

ಅನುಷಾಾನದಲಿಿ ಪರತಿ ವಾಕ್ರತಗ ಹ ಚ್ುಿವರ ವ ಚ್ಿ ತಗಲ್ುತಿತದ . ವಿಶ ೀಷ್ವಾಗಿ ಮಧಾಮ ಆದಾಯದ ನಗರಗಳಲಿಿ 2030ರ ವ ೀಳ ಗ 1.27 ಡಾಲ್ರ್ ವ ಚ್ಿ
ತಗುಲ್ಲಿದ . ಬಹುತ ೀಕ್ ದ ೀಶಗಳಲಿಿ ರಸ ತ ಗಾಯಗಳ ಪರಮಾಣ ಒಟ್ುು ದ ೀಶ್ೀಯ ಉತಾನುಕ್ರೆೆಂತ ಶ ೀ.3ರಷ್ುು ತಲ್ುಪಿದ . ಈ ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಮೂಲ್ಕ್

ಎನ್ ಸಿ ಡಿಎಸ್ ಮತುತ ಗಾಯಗಳಿೆಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳನುು ಹತಿತಕ್ೆಲ್ು 14 ಬಗ ಯ ಮಧಾಪರವ ೀಶ ಮಾಡುತಿತದುಾ, ಅವುಗಳಲಿಿ ಧೂಮಪಾನರಹಿತ
ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಜನರ ರಕ್ಷಣ , ಸ ಕ ೆಂಡ್ ಹಾಾೆಂಡ್ ಸ ೂೋಕ್ ಮೂಲ್ಕ್ ರಕ್ಷಣ , ಹ ಚ್ಚಿನ ಸಕ್ೆರ ಅೆಂಶವಿರುವ ಪಾನಿಯ ಸ ೀವನ ನಿಬಾೆಂಧ, ಜೆಂಕ್
ಫುಡ್ ಜಾಹಿರಾತು ನಿಷ ೀಧ ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲಿಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ ೈಕ್ರಿೆಂರ್ಗ ಮಾಗಾಗಳ ಸೃಷಿು ಮತಿತತರ ಕ್ರಮಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಲಾಗುತಿತದ .

ಬೂಿಮ್ ಬರ್ಗಾ ಫಿಲಾೆಂತರಫಿೀಸ್ ಜ ೂತ ಗೂಡಿ ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಾ ಸೆಂಸ ಥ(ಡಬೂಿೂಎಚ್ಒ) ಮತುತ ವ ೈಟ್ಲ್ ಸಾಾಟ್ಜೀಸ್ ಈ ಆರ ೂೀಗಾ ನಗರ

ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಯನುು ಬ ೆಂಬಲಿಸಿವ . ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಮತುತ ಗಾಯಗಳನುು ನಿಯೆಂತಿರಸುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ ಸಾಕ್ಷೂ ಆಧರಸಿದ ಪರಣಾಮಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನುು
ಅನುಷಾಾನಗ ೂಳಿಸುತಿತದ . ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಹ ೂೆಂದಿರುವ ನಗರಗಳು ಆರ ೂೀಗಾಕ್ರ ಮತುತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಾಾಣ ನಿಟ್ಟುನಿಲಿಿ ಸಾಕ್ಷ್ುು ಪರಗತಿ

ಸಾಧಿಸಿವ . ಉದಾಹರಣ ಗ ಇಕ ವಡಾರ್ ನ ಕ್ರವಟ್ ೂೀದಲಿಿ ಜೆಂಕ್ ಫುಡ್ ಬದಲಿಗ ಶ ೀ.50ರಷ್ುು ಆರ ೂೀಗಾಕ್ರ ಆಯೆೆಗಳನುು ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಶಾಲಾ

ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ನಿೀಡಲಾಗುತಿತದುಾ, ಅದು ಮುೆಂದಿನ ವಷ್ಾ ಶ ೀ. 100ಕ ೆ ವಿಸತರಣ ಯಾಗಲಿದ . ಘಾನಾದ ಅಕಾರದಲಿಿ ಗೆಂಭಿೀರ ಮೂಲ್ಸೌಕ್ಯಾ ಸರಣಿ
ಸವಾಲ್ುಗಳು ಇದಾರೂ ರಸ ತ ಅಪಘಾತಗಳಿೆಂದ ನಗರದಲಿಿ ಆಗುತಿತದಾ ಗಾಯಗಳ ಪರಮಾಣ ಸುಮಾರು ಶ ೀ.35ರಷ್ುು ತಗಿೆದ .

ವಿಶವದಾದಾೆಂತ ನಗರಗಳು ಅತಾೆಂತ ವ ೀಗವಾಗಿ ಬ ಳ ಯುತಿತವ ಮತುತ ಅವುಗಳಿೆಂದ ಕ್ರರಯೆಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಲ್ು ಸಾಕ್ಷ್ುು ಅವಕಾಶಗಳು

ದ ೂರ ಯುತಿತವ ಎೆಂದು ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಾ ಸೆಂಸ ಥಯಲಿಿ ಆರ ೂೀಗಾಕ್ರ ಜನಸೆಂಖ್ ಾ/ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಆರ ೂೀಗಾ ವಾಾಪಿತ ವಲ್ಯದ ಮಹಾ ನಿದ ೀಾಶಕ್ ಡಾ.
ನಾಕ ೂ ಯಮಮೊಟ್ ೂ ಹ ೀಳಿದಾಾರ . “ಆರ ೂೀಗಾಕ್ರ ನಗರಗಳ ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಹ ೀಗ ಎನ್ ಸಿ ಡಿಎಸ್ ಮತುತ ಗಾಯಗಳನುು ತಡ ಯುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ
ಪರಮುಖ್ ಪಾತರ ವಹಿಸುತತವ ಎೆಂಬುದನುು ಈಗಾಗಲ ೀ ನಿರೂಪಿಸಿವ ”

ವ ೈಟ್ಲ್ ಸಾುಟ್ಜೀಸ್ ನ ಸಿಇಒ ಮತುತ ಅಧಾಕ್ಷ ಜ ೂೀಸ್ ಲ ೂೀಯಿಸ್ ಕಾಸ ೂಾ, “ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಾ ಸೆಂಸ ಥ ಮತುತ ಬೂಿಮ್ ಬರ್ಗಾ ಫಿಲಾೆಂತರಪಿೀಸ್

ಮೂಲ್ಕ್ ನಾವು ನಗರ ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಆರ ೂೀಗಾ ರಕ್ಷಣ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ ಮಹತವದ ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳನುು ಜಾರಗ ೂಳಿಸುತಿತದ ಾೀವ . ನಮಮ ತೆಂಡ ಅತಾೆಂತ
ಕ್ರರಯಾಶ್ೀಲ್ವಾಗಿ ಪಾಲ್ುದಾರಕ ಹ ೂೆಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಜ ೂತ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಿ, ಸಾೆಂಕಾರಮಿಕ್ ವಲ್ಿದ ರ ೂೀಗಗಳು ಮತುತ ಗಾಯಗಳನುು

ನಿಯೆಂತಿರಸುವ ನಿಟ್ಟುನಲಿಿ ಅಗತಾ ನಿೀತಿಗಳನುು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತುತ ಬ ೆಂಬಲಿಸುವುದ ಜ ೂತ ಗ ಸಹಾಯವನುು ನಿೀಡುತಿತದ . ಆ ಮೂಲ್ಕ್ ನಾವು
ಜಗತಿತನಾದಾೆಂತ ಆರ ೂೀಗಾ ವಾವಸ ಥ ಬಲ್ವಧಾನ ಯ ದೂರದೃಷಿುಯನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು ಕಾಯೀಾನುಮಖ್ವಾಗಿದ ಾೀವ ಎೆಂದರು.

ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಾಾಗಿ
ಅಮಿತ್ ಕ್ಾರ್ನಕಕ್ – 9880432198
ಪವನ್ ಸಂಹ – 9035135823
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