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ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ: ನಮಿತಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರ್ಪೊಕಾರೆೀರ್ ಕಂಪನಿಗಳ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಹಣೆಗಾರಿಕೆ
ನಿಧಿ
(ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಫಂಡ್) ಸಮಪಕಾಕವಾಗಿ
ಬಳಕೆಯಾಗದೆೀ ಉಳಿಯುತಿ್ತದುದಿ, ಇದರ
ಸದ್ಭಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತ್ ನಿೀಡಬೀರ್ಗಿದೆ
ಎಂದು ‘ಯ್ಸ್’ ಬ್ಯಂಕನ ಕೆಲಿಲೈಮೆರ್
ಸಾ್ಟಯಾಟಜಿ
ಆ್ಯಂಡ್
ರೆಸಾ್ಪನಿಸೆಬಲ್
ಬ್ಯಂಕಂರ್ ವಿಭಾಗದ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ನಮ್ತ್ ವಿರ್ಸ್ ಹೀಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ
ವಿದಾ್ಯನಗರದ
ಬಿವಿಬಿ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂರ್
ರ್ಲೀಜಿನ
ದೆೀಶಪಾಂಡ
ಫಂಡೀಷನ್
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನ್ವಾರ ನಡದ
ಡವಲಪ್ಮೆಂರ್ ಡೈಲಾರ್ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಂವಾದ)ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಹಿಳ್
ಸಬಲ್ೀಕರಣ, ಶುದಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು
ಪೂರೆೈಕೆ, ಘನತ್್ಯಜ್ಯ ನಿವಕಾಹಣೆಯಂತಹ
ಸುಸಿ್ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್
ಆದ್ಯತ್ ನಿೀಡಬೀರ್ಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವೀದಾಂತ
ರಿಸಸ್ಕಾನ
ಸಿಎಸ್ಆರ್
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ನಿೀಲ್ಮಾ
ಖೆೀತನ್, ರ್ಪೊಕಾರೆೀರ್ ಕಂಪನಿಗಳ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ ದತಿ್ತ
ನಿಧಿಯಲಲಿ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಆದ್ಯತ್ ನಿೀಡಬೀರ್ಗಿದೆ
ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.
ಟ್ಟ್ ರ್್ಯಪಟಲ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ನ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಧ್ ಸುಲ, ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಾಕ

‘ಡರ
ಡರಲಪ್ಮಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್’ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕಾ್ಯಪಿಟಲ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ನ ಮುಖ್ಯ್ಯಸಥೆ ರಾಧಾ ಸುಲ ಮತನಾಡಿದರು. ನಿೇಲಿಮ
ಖೇತನ್, ನಮತಾ ವಿಕಾಸ್, ನಿಖಿಲ್ ಪಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ
ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಿಸಲು
ಯುವಜನ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು.
ದೃಢ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳಳಿಬೇಕು.
ಮನಸುಸು ಸರಿಯಾಗಿದದಿರೆ ಮಾಗ್ಗವೂ
ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ

ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ

ಸಾಕ್ಷರತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯ್ದುದಿ,
ಹಚಚಿಳಕೆಕೆ ಆದ್ಯತ್ ನಿೀಡಬೀಕು ಎಂದರು.
ಇಂಡಿಯನ್
ಇನ್ಸಿ್ಟಟ್್ಯಷನ್
ಅಫೆೀಸ್ಕಾನ
ಸಿಇಒ
ಡಾ.ಸಮ್ೀರ್
ಶಮಾಕಾ, ರ್ಪೊಕಾರೆೀರ್ ಕಂಪನಿಗಳು
ತಮಮಿ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೀ 2ರಷ್್ಟ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನು
ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೀಕು
ಎಂದು ಕಡಾಡಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,

‘300 ಟಂಕರಿಂಗ್ ಲಾಯಾಬ್ ಆರಂಭ’

ಕನಾಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಅಟಲ್ ಟಂಕರಿಂರ್ ಲಾ್ಯಬ್ ಆರಂಭವಾಗಿವ.
ಧ್ರವಾಡ ಜಿಲಲಿಯಂದರಲಲಿೀ 14 ಲಾ್ಯಬ್ಗಳು ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜಾಞಾನಿಕ
ಮನೀಭಾವ ತ್ಂಬ್ವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ್ಸುತಿ್ತವ ಎಂದು ಅಟಲ್ ಇನೀವೀಶನ್
ಮ್ಷನ್ ನಿದೆೀಕಾಶಕ ರಾಮನಾಥನ್ ರಾಮನಾನ್ ಹೀಳಿದರು.
ಅಟಲ್ ಟಂಕರಿಂರ್ ಲಾ್ಯಬ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸುಸೆ ಕಂಡಿವ. ಹಿೀಗಾಗಿ
ಇವುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯನ್ನು ಹಚಿಚಿಸಲ್ ಕ್ರಮಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ
2,500 ರ್ಯಕಾನಿವಕಾಹಿಸುತಿ್ತದುದಿ, ಇವುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನ್ನು 5,441ಕೆಕೆ
ಏರಿಸುವ ಉದೆದಿೀಶವಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, 101 ಇನ್ಕ್್ಯಬೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಸಲ್
ಉದೆದಿೀಶವಿದುದಿ, ಇವುಗಳ ಪೈಕ ಈಗಾಗಲೀ 31 ರ್ಯಾಕಾರಂಭಿಸಿವ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾವುದಕೆಕೆ
ಎಷ್್ಟ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಖಚುಕಾ, ವಚಚಿ ಮಾಡಬೀಕು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ
ನಿದೆೀಕಾಶನ ನಿೀಡಲ್ ಆಸಕ್ತ ಹಂದ್ಲಲಿ
ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.

ರ್ಪೊಕಾರೆೀರ್
ಕಂಪನಿ
ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯ
ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದೊಂದ್ಗೆ ಸಂಪಕಕಾ
ಸಾಧಿಸಲ್
ಎಂಬ
ಉದೆದಿೀಶದ್ಂದ

ಪರಿಣಿತ
ಎನ್ಜಿಒಗಳ
ಮೂಲಕ
ರ್ಯಕಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಆಯೀಜಿಸಲ್
ಅವರ್ಶ ಕಲ್್ಪಸಿದೆ ಎಂದರು.
ನಿಖಿಲ್
ಪಂತ್,
ಮಯೂರಿ
ಮ್ಶಾ್ರ
ಇತರರು
ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ
ಪಾಲಗೆಂಡಿದದಿರು.
ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ: ಶಾಲಾ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ
ಸೃಜನ ಶೀಲತ್ ಮತ್್ತ ಸಂಶೀಧನಾ
ಮನೀಭಾವ ಬಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅಟಲ್
ಟಂಕರಿಂರ್
ಲಾ್ಯಬ್
ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರವಹಿಸುತಿ್ತವ
ಎಂದು
ಅಟಲ್
ಇನೀವೀಶನ್ ಮ್ಷನ್ ನಿದೆೀಕಾಶಕ
ರಾಮನಾಥನ್ ರಾಮನಾನ್ ಹೀಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ
ಗೊೀಕುಲ
ರಸ್ತಯ
ಸಾ್ಯಂಡ್ಬಕ್ಸೆನಲ್ಲಿ
ದೆೀಶಪಾಂಡ
ಫಂಡೀಷನ್ ವತಿಯ್ಂದ ಭಾನ್ವಾರ
ಆಯೀಜಿಸಿದದಿ
ಡವಲಪ್ಮೆಂರ್
ಡೈಲಾರ್ನಲ್ಲಿ
‘ನವ
ಭಾರತ
ನಿಮಾಕಾಣದಲ್ಲಿ ನವೀದ್ಯಮ್ಗಳ ಯುಗ’
ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹಸ, ಹಸ ತಂತ್ರಜಾಞಾನವನ್ನು
ಅರಿಯಲ್
ಹಾಗೂ
ತಮಮಿ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಮತ್್ತ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ
ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ
ಸಮಸ್ಯ,
ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ ಅಟಲ್ ಟಂಕರಿಂರ್
ಲಾ್ಯಬ್ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದರು.
ದೆೀಶಪಾಂಡ
ಫಂಡೀಷನ್
ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಗುರುರಾಜ ದೆೀಶಪಾಂಡ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
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