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75�ೕ �ಾ�ತಂತ�� ��ಾಚರ� ಸಂದಭ�ದ�� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಎಂಎ�ಆ� ಇ
ವ��ಂದ ‘ಆ�ಾ� �ಾ ಅಮೃತ ಮ�ೂೕತ�ವ ’ ಸ�ಾರಂಭವನು�
ಆಚ�ಸ�ಾ�ತು. ಈ ����ಯ�� �ೌರಶ�� ಆಧ�ತ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯಗಳ�
ಮತು� �ಾ��ೕಣ  ಅ�ವೃ��� ಪ�ರಕ�ಾದ �ೌರಶ�� ಆಧ�ತ ಉಪಕರಣಗಳ
ಅಳವ��� ಸಂಬಂ�� ಜನ�ಾ�ಾನ�ರನು� �ೕಂ��ೕಕ�� ಸಂ�ಾದಗಳನು�
ಏಪ��ಸ�ಾ�ತು. ಇ�ೕ ಸಂದಭ�ದ�� ಇಂಧನ ಸ�ವ ��ೕ ಆ�. �. �ಂ�
ಅವರು ತಮ� ��ಟ�� �ಾ�ಯ�� , �ಾರ�ೕಯ ಇಂಧನ �ೕತ�ದ�� �ೕಶವ�
ಮ�ೂ�ಂದು �ೖ�ಗಲ�ನು� �ಾ�� ಎಂಬು�ಾ� ಒಂದು ಪ�ಕಟ�ಯನು� �ಾ�ದರು.
�ಾರತದ�� ಅಳವ�ಸ�ಾದ ನ�ೕಕೃತ ಇಂಧನ ವ�ವ��ಯ �ಾಮಥ��ವ�  ಒಂದು
ಲ� ��ಾ�ಾ�� ಅನು� (�ಾ�ೕ ಜಲ�ದು�� ಅನು��ೂರತುಪ��) �ಾ��. 

 �ಾರತದ ಇಂಧನ ಸ��ಾಲಯದ ಪ��ಾರ ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ
ವ�ವ��ಯ �ಾಮಥ���� ಸಂಬಂ��ದಂ�  ಜಗ��ನ��  �ೕ�ಾ , ಅ��ಕ ಮತು�
ಜ�ಾ� ಬ�ಕ �ಾಲ��ೕ �ಾ�ನದ��  �ಾರತ��. 

ಆದ� �ಾವ�ಯ�� �ೌರಶ�� ವ�ವ��ಯನು� ಅಳವ�ಸುವ�ದ�� ಸಂಬಂ��
ಉತ�ಮ  �ಾರುಕ�� �ಸ�ರ� �ಾಡುವ ���ನ�� , ಅದರ��ಯೂ ವಸ�
ಕಟ�ಡಗಳ �ಾವ�ಯ�� �ೌರಇಂಧನ ಉ�ಾ��ಸುವ ��ಾರದ�� �ೕಶವ�
�ಫಲ�ಾ��.  2022ರ �ೌರ ಇಂಧನ ಉ�ಾ�ದ�ಯ ಗು�ಯ ಪ��ಾರ
�ಾವ�ಯ ಮೂಲಕ ಉ�ಾ�ದ��ಾಗುವ �ೌರ ಇಂಧನದ �ೂಡು�ಯು 40 ��ಾ
�ಾ�� �ಂದ 100 ��ಾ�ಾ�� � ಏ���ಾಗ�ೕ�ತು�. ಪ�ಸು�ತ �ೕವಲ 7.5

��ಾ�ಾ�� �ೌರ ಇಂಧನ ಉ�ಾ�ದ��ಾಗು���. ಈ �ೕತ�ವನು� ಸಮಥ��ಾ�
�ವ�����ದ�� ,  ಇ��ರುವ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಸಮಥ��ಾ� ಬಳ��ೂಂಡು ,
ಇನ�ಷು� ಉ�ೂ�ೕಗ ಸೃ�� �ಾಡಬಹು�ಾ�ತು�. ಆ��ಾ�ರಗಳನು�
�ಾಡಬಹು�ಾ�ತು� ಮತು� �ೌರ ಶ��� ಗೃಹಬಳ�ಯ �ೕತ�ದ��  �ೕ��
ಕುದು�ಸಬಹು�ತು�. 

��ೕಂ��ೕಕೃತ ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ (DRE) ಮತು� ��� ನ �ೂರ�ಾದ
ಅ�ವೃ��ಗಳನು� �ೕವ��ಾ� �ಲ��� �ಾಡ�ಾ��. ಈ �ೕತ��� ಸು�ಾರು 460

�ೂೕ� ರೂ�ಾ� �ೕಸ�ಡ�ಾ��. 2017�ೕ �ಾ�� �ೂೕ��ದ� 2020ರ��
�ೕಡ�ಾದ ಸ��� �ತ�ವ� ಅಧ�ಕ�ಧ�ದಷು� ಕ���ಾ��. ಇದು ��ೕಂ��ೕಕೃತ
ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ �ೕತ�ವನು� ಮರುರೂ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು�. 

ಸಂ�ಾದ�ೕಯ
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�ಾ�ಂದ� ಈ �ೕತ�ದ��ರುವ ಸ�ಾ�ರದ �ೕಜ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು�
ಸ��ಾ� �ವ���ದ� ಗುಣಮಟ�ದ ಇಂಧನವನು� ಪ�ಯುವ�ದು �ಾಧ���.

�ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ�� ಗುಣಮಟ�ದ ಉ�ೂ�ೕಗ ಸೃ��� �ಆ� ಇ �ೕತ�ವ�
�ರ�ಾಗುತ��.

ಈ �ೕತ�ವ� �ೕ� ಮುಂದುವ�ಯು��ದ�ಂ��ೕ ��ೂ� ತನ� �ಾಲವನು� �ಸ��ಸಲು
ಉ��ೕ���. ಆಂಧ�ಪ��ೕಶದ ಅನಂತಪ�ರ ಮತು� �ರುಪ�ಯ�� ಎರಡು �ಾ�ಗಳನು�
��ಯಲು �ಧ��ಸ�ಾ��. ��ಾರದ ಮು�ಾಫರಪ�ರ ಮತು� �ೕಗುಸ�ಾ� ಎಂಬ��
ಮ��ರಡು �ಾ�ಗಳನು� ��ಯ�ಾಗುವ�ದು. ಈ ���ಗಳ�� ಇನ�ಷು� �ಾ��ೕಣ
ಪ��ೕಶಗ�� �ೌರಶ��ಯನು� �ೂಂ�ೂಯು�ವ ಉ��ೕಶ�ಂದ ಮತು� �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ
�ಂದು�ದ ಪ��ೕಶಗ�� �ೌರಶ�� ಆಧ��ದ ಪ��ಾರಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಉ��ೕಶ�ಂದ
ಈ �ಸ�ರ�ಯ �ಾಯ�ವನು� �ೖ����ೂಳ��ಾ��. 

�ೂೕ�� ಎರಡ�ೕ ಅ�ಯ ಬ�ಕ ��ೂ�ೕ ಈ�ಾಗ�ೕ ಎರಡು ಸ�ಗಳನು� ಮುಖತಃ
ಆ�ೕ�� ಸಂ�ಾದ ನ���. ಉತ�ರ ಮತು� ದ�ಣ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ�ಗಳ �ಬ�ಂ�
�ವ�ಗ� ಮತು� �ರ�ಯ�� ಎರಡು �ನಗಳ ಸ� ನ�� ಸಂ��ಯ �ಾ�ಾ�ಚರ�
ಕು�ತು �ಾ�ಪಕ ಚ�� ನ���ಾ��. ಸಂಚಲನದ ಆಗ�� �ಂಗಳ ಈ ಆವೃ��ಯ�� ನಮ�
ಸ�ೂೕ�ೂ�ೕ�ಗಳ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ�, �ೌರಶ�� ಆಧ��ದ ಪ��ಾ�ೂೕ�ಾಯಗಳ
ಪ��ಾಮಗಳ ಕು�ತ ವರ�ಗ��. ಈ ಆವೃ��ಯ ಓದು�� ನಮ� ಓದುಗ��
ಇಷ��ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮ� ಭರವ�,

                                                             ��ೂ�ೕ, ಸಂವಹನ ತಂಡ 
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�ಾ�ನ�� �ಾ�ಸುವವ�� �ೖನಂ�ನದ
�ೕವನ �ಾ�ಸುತ� , ಬದುಕು�ಯುವ��ೕ
ಬಹಳ ಸ�ಾ�ನ ��ಾರ. ತುಂಬ
ದುಸ�ರ�ಾದ ಬದುಕು
ಅವರ�ಾ�ರುತ��. ��ೂ�ೕ ಇಂ��ಾ
ಸಂ��ಯು ಈ ಅರಣ��ಾ�ಗಳ
ಗು�ಸಲುಗ�� �ೌರ ಶ��ಯ
�ೕಪಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ
ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದ�� ಬಯ��. ಈ
�ೕಜ�ಯ�� ��ೂ�ೕ �ಾದ��ಾ�
�ಲಸ �ಾಡು���. ಕಕು�ಂ�ಯ ಅವ��
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಹ�ಾ��
�ಾ�ಮದ ರತ��� ಐದು�ಂ��
�ಾಲ�ಯ 12 ಗು�ಸಲುಗ�� �ೌರ
ಶ��ಯ �ೕಪಗಳನು� ಒದ���. ಅರಣ�
�ಾಗದ�� �ಾ�ಸುವ ಜನರು ನೂ�ಾರು
ವಷ�ಗ�ಂದ �ದು�� , ಕು�ಯುವ
�ೕರು ಮತು� ಸಮಪ�ಕ�ಾದ
ಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�ಗ�ಲ��ೕ ಕಷ�ಕರ
�ೕವನವನು� �ಾ�ಸು���ಾ��. ಅಲ��ೕ
ಈ ಜನರು ಇನೂ� ಕೂಡ
ಗು�ಸಲುಗಳ�� �ಾ�ಸು��ದು� ,
ಮ��ಾಲದ�� ಪ���� ತುಂಬ
ಕ�ಣ�ಾಗುತ��. �ೕ�ಎ��� ��ೕಧ
�ೕ��ಾ��ಂದ ಇವರು ತಮ� �ಮ�
�ೕಪಗ�� �ೕ�� ಬಳ� �ೕಪ
�ೂ��ಸ�ೕ�ಾ��.ಹ��ರದ
�ಾ�ೂೕ�ಗ�� �ದು�� �ೖನನು�
ಎ��ದ�ರೂ , �ದು�� ಪ��ೖ�ಯು
ಅ�ಯ�ತ�ಾ�� , �ೕ�ಾ� ಇವರ
ಮ�ಗ�� �ದು�ಚ���ಯು ���ಲ�.

ಕಕು�ಂ� �ಾ���� : �ಾ�ಯ �ೂಡಕನು�
�ೕರಲು �ಳ�ನ ಸ�ಾಯ
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�ೕವ��ಾದ ಬಡತನದ��
ಬದುಕು��ರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ�
�ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಮೂಲಭೂತ
ಆಧು�ಕ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ
ವಂ�ತ�ಾ��. ಇನೂ�ವ�ಗೂ
ಅವ�� ಪಹ�ಪತ�ವ�
�ೂ��ಲ�. �ೖನಂ�ನ ಬದುಕು
�ಾ�ಸಲು ಅಗತ��ಾದ
ಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ
ವಂ�ತ�ಾ��ೕ ನೂ�ಾರು
ವಷ�ಗ�ಂದ ಅವ�ಲ� ಬದುಕು
�ಾ�ಸು���ಾ��. ��ೂ�ೕ ಸಂ��ಯು
�ೂೕ�� ಸಮಯದ�� ಒಂದು
��� ಮುಂ�ಟು�, ತುಂ�ಾ ಅಗತ�
ಇರುವವ�� ಆ�ಾರ ��ಗಳನು�
ಒದ���. �ೂ�� ಈ
ಅರಣ��ಾ�ಗಳ� ಪ��ಷ� �ಾ��
�ೕ�ದವ�ಾ�ದು�,   ಅವರ
ಬದು�� �ಾ�ಯ ��ಾರವ�
ಒಂದು �ೂಡ�ಾ�� ಎಂಬುದನು�
��ೂ�ೕ ಸಂ��ಯು ಗುರು��ತು.
ಈವ�ಗೂ �ಳಕು �ಾಣದ
ಮ�ಗ�� �ೌರ ಶ��ಯ
�ೕಪಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ��ೂ�ೕ
ಕೂಡ�ೕ ಕ�ಮಗಳನು�
��ದು�ೂಂ�ತು. ಸಂ��ಯು
ಎರಡು ಉದ��ಯ ಟೂ��
�ೖ�ಗಳನು� ಈ ಗು�ಸಲುಗ��
ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಈ
ಅರಣ��ಾ�ಗಳ �ಾ�ನ��
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�ಳಕನು� ತುಂ�ತು. ��ೂ�ೕ ಸಂ��ಯ �ಲಸವನು� ಗಮ��ದ ‘�ೕ�ಾ ಎ�.ಎ�.ಎ�.

ಟ���'’ ಇನೂ� ���ನ �ಾಲು�ಾ��ಯ�� ಸ�ಾಯ ಒದ�ಸಲು ಮುಂ� ಬಂ�ತು.  
ಅರಣ��ಾ� ಮ���ಬ�ರು ತಮ� ಪ����ಯನು� �ವ�ಸುತ�, “ನಮ� ��ಯರು ಇ���ೕ
�ಾಸ�ಾ�ದ�ರು. �ಾಯಕ�ೕ ನಮ� ಬದುಕು. ಆದ� �ಾವ� ಈಗಲೂ ಮ�, �ದು�ಚ���
ಇ�ಾ�� ಮೂಲ�ೌಕಯ��ಂದ ವಂ�ತ�ಾ���ೕ�. �ೕ�ಎ��ಯೂ ಈಗ �ಗ�ೕ
ಇರುವ�ದ�ಂದ �ಮ��ೕಪವನು� ಉ�ಸುವ��ೕ ಬಹಳ ಕಷ�. �ಾವ� �ೕ�� ತಂದು
�ಮ��ೕಪವನು� ಉ�ಸು����ವ�. ಈಗ  ��ೂ�ೕ ಸಂ��ಯು ನಮ� ಉ�ತ�ಾದ
�ೌರಶ��ಯ �ೕಪದ ವ�ವ�� ಯನು� �ಾ��ೂ���. ಇದು ನಮ� ಕಷ�ಕರ ಬದು�ನ�� ಒಂದು
ಸಣ� ಆ�ಾ�ರಣವನು�, �ಮ��ಯನು� ಹು����. ಮಕ��� �ಾ�� ಓ�, ಬ�ಯಲೂ ಈಗ
ಅನುಕೂಲ�ಾ��. �ಾಲ� ��ಾ�ಗ�ಲ� �ೕ�, ನಮ� ಆರ್.�.�., ಮ� ಮತು�
�ದು��ಅನು� �ಾಶ�ತ�ಾ� ಒದ�ಸುವಂ�  ಸ�ಾ�ರ�� �ೕ�� ಸ�����ೕ�’ ಎನು��ಾ��. 

 “ಗು�ಸಲುಗಳ�� �ಾ�ಸುವ ಬಡಜನ�� ಟ��� ಸಹ�ಾ�ತ�ದ�� �ೌರ
�ೕಪಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಾವ� �ೕಜ�ಯನು� ಆರಂ���ವ�. ಈಗ
ಕಕು�ಂ�ಯ�� 12 ಕುಟುಂಬಗ��, ಅ�ಾ��ೖಲು ಹ��ಯ 4
ಗು�ಸಲುಗ��, ತಲೂ��ನ 2 ಗು�ಸಲುಗ��, �ೕ�ಾ� ಹ��ಯ 2
ಗು�ಸಲುಗ�� �ಾವ� �ೌರ �ೕಪಗಳನು� ಒದ����ೕ�. ಈ
ಮ�ಗಳ�� �ಾಗೂ ಈ ಜನರ ಬದು�ನ�� ಈಗ �ಳಕು ಮೂ��
ಎನು�ವ�ದು ನಮ� ಸಂತಸದ ��ಾರ”. 

- �ೕಖ� ���, �ಾ��ೕಜ�, ��ೂ�ೕ ಇಂ��ಾ
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��ಣ�� ಆಸ��ಾದ �ೌರಶ��
ಉಡು�ಯ�� �ಾ�ಾ�ಕ
�ಾಯ�ಕತ��ಾ� �ಲಸ �ಾಡು��ರುವ
�ಾಗ�ಾಜ ತಲ�ಂ ಅವರು  ಒ�� ��ೂ�ೕ
ಉಡು� �ಾ�ಯ ��ಯ �ಾ��ೕಜ�
ಆ�ರುವ ಸು�ೕ� �ಾ�� ಅವ�� ಕ�
�ಾ�, ಮ�� �ಳ�ನ ವ�ವ��
�ಾಡುವ�ದ�� ಎಷು� ಖ�ಾ�ಗುತ��
ಎಂದು ��ಾ��ದರು. �ಾವ �ೕ�ಯ
ಮ�, ಒ�ಾ�� ಅಗತ�ಗ�ೕನು ಎಂದು
�ಾ��ೕಜ� ��ಾ���ಾಗ ಅವರು
ಉಡು� ಬ�ಯ ಶಂಕರ�ಾ�ಾಯಣ
ಹ��ಯ�� ��ಲ�ೂಂಡ ಒಂದು ಮ��
�ದು���ೕಪದ ಅಗತ��� ಎಂದರು.
‘�ಾ�ದ�� ಒಂದು ��ೕ�ೂೕ ಕ��,

�ೂೕಡು�ಾ’ ಅಂತ ಸು�ೕ� �ಾ��
ಸೂ��ದರು. ‘ಆ ಮ�ಯ�� ಸ���
ಅಂತ 7�ೕ ತರಗ� ಓ�ಾ� ಇ�ೂೕ
ಒಬ�ಳ�  ಹುಡು� ಇ�ಾ��, 

ಓದುವ�ದರ�� ತುಂಬ �ಾ�, ಆದ� ಮ�� �ದು�� ಸಂಪಕ��ೕ ಇಲ�ದ��ಂದ, ಮ�ಯ��
ಓ��ೂ���ೕದು ಅವ�� ತುಂ�ಾ ಕಷ��ಾ���’ ಎಂದು �ಾಗ�ಾ� �ವ��ದ�ರು. 
ಮ�ಯ ಮೂಲ�ೌಕಯ�ವ� ತುಂಬ ಹದ���ತು�. �ನಗೂ� �ಾಡುವ ಅವಳ ಅಪ�,
ಅಮ��� ಪ���ನ �ೂ�� ತುಂಬ ಊಟ�� ಆಗುವಷು� ದು�ಯುವ��ೕ ಕಷ��ಾ�ತು�.
ಮ�ಯ ��ೕ�ೂ �ೂೕ�ದ ನಂತರ, ��ೂ�ೕ ತಂಡದವರು 2 �ೕಪಗಳ �ೂೕ�ಾ�
�ಸ�� ಅಳವ�ಸಲು �ಧ���ದರು. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� �ಾಗೂ ��ೂ�ೕ �ೂೕ�ಾ�
ಜಂ� ಸ�ಾಯ �ೕಜ�ಯ�ಯ�� ಇದನು� ಅಳವ��ದ�, ಒಟು� �ಚ� 10,000 ರೂ.

ಆಗು��ತು�, ಇದರ�� 6,000 ರೂ.ಗಳ� ಜಂ� ಸ�ಾಯ �ೕಜ�ಯ�� �ೂರ�ದ�,

ಇನು��ದ 4,000 ರೂ.ಗಳನು� ಫ�ಾನುಭ�ಯು ತುಂಬ�ೕ�ತು�. 
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ಉ�ದ ಹಣವನು� �ಾಕುವ�ದ�� �ಾಗ�ಾ� �ಲ�ಂ� ಮುಂ� ಬಂದರು. ಆದ�
�ಾವ�ದನೂ� ಪ�ಣ� ಉ�ತ�ಾ� �ೂಡ�ಾರದು, ಏನ�ಾ�ದರೂ ಉ�ತ�ಾ� �ೂ�ಾ�ಗ
ಅದರ �� �ೂ�ಾ�ಗುವ��ಲ� ಎಂಬುದು ��ೂ�ೕ ಸಂ��ಯ �ಲುವ�. �ೕ�ಾ�
ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� �ೕ��ಾಗ, ಅವರು �ಾವ� 2 �ಾ�ರ ಹಣ �ೂಂ�ಸಲು �ಾತ� �ಾಧ�
ಎಂದರು. �ೂ�� ತಮ� ಮಗಳ� ಆ��ೖ� ತರಗ�ಗ��ಾ� ��ೖಲನು�
ಬಳಸುವ�ದ�ಂದ, ಒಂದು ��ೖ� �ಾ��ಂ� �ಾ�ಂ� ಅನೂ� �ಾ��ೂಡ�ೕ�ಂದು
�ೂೕ��ೂಂಡರು. ಸು�ೕ� �ಾ�� �ಾ��ಂ� �ಾ�ಂ� ವ�ವ�� �ಾಡುವ �ೂ��
ಅದರ ಖಚ�ನೂ� ಭ��ದರು. ಅಂತೂ �ೌರಶ��ಯ �ಳ��ಂ�ಾ� ಮ�ಯು
�ಾ��ಯ��ಯೂ �ಳಗುವಂ�ಾ�ತು. ಇಂಥ�ೂಂದು ಮೂಲ �ೌಲಭ�ದ �ೂರ��ಂ�ಾ�
�ಾಣ ��ಾ����ಬ�ಳ� �ಾ�ಯನು� �ಡ�ೕ�ಾದ ಪ���� ಬರ�ಲ�. ಅವಳ� ಇನ�ಷು�
��ಾ�� ಓದುವ�ದ�� ಸ�ಾಯ�ಾ�ತಲ� ಎಂದು ��ೂ�ೕ ಸಂ��ಗೂ ಸಂತೃ��.
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��ೂ�ೕ �ಾಮ��ಗಳ ಪ��ೕ�ಾಲಯ
�ಾವ��ಾದರೂ �ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕರ ಸ�ಳಗ��
ಅವರ ಅಗತ��� ಅನುಗುಣ�ಾ� ವ�ವ��ತ�ಾ�
�ೂೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅಳವ�ಸಲು �ದ��ಾ�ರುವ
ಪ�ಣ� ವ�ವ��ಯನು� ��ೂ�ೕದ �ಾಮ��
ಪ��ೕ�ಾಲಯ (ಮ�ೕ�ಯ� �ಾ��) ಸಂಗ���,

ಕ�ಸುತ��. �ೕ� �ಾಡು�ಾಗ �ಾನೂ�ಾತ�ಕ �ಯಮ
�ಾಗೂ �ಬಂಧ�ಗಳನು� �ಾ�ಸುತ�, ಉತ�ನ�ಗಳ
�ವ�ಹ� �ೕ� ಗಮನ �ೕಂ��ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��. ಇದು
ಆ�ಾಯ ಹುಟು�ವ�ಯ�� ಒಂದು ಅ��ಾಜ�
�ಾಗ�ಾ��. �ೂ��, ಅಗತ�ವನು� ಆಧ�� ಪ��ಾರ
ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ತಲುಪ�ಾರದವರನೂ� 

ತಲುಪ�ೕ�ಂಬ ಕಂಪ�ಯ ��ೕಯ �ಾಗೂ ಗು�ಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದರ��
ಬಹುಮುಖ��ಾದ �ಾತ�ವನು� ವ�ಸುತ��. ಕ�ಾ�ಟಕ, ಆಂಧ� ಪ��ೕಶ, �ೕರಳ, ತ�ಳ�
�ಾಡು, ಮ�ಾ�ಾಷ� ಮತು� ��ಾರಗಳ�� ಹರ�ರುವ �ಾ�ಗ�� �ತವ�ಯದ��
�ಾಮ��ಗಳನು� ದ���ಂದ ಪ��ೖ� �ಾಡುವ�ದ�� �ಂಗಳ�ರು, �ಾರ�ಾಡ ಮತು�
ಮ��ಾಲದ�� 3 ಮ�ೕ�ಯ� �ಾ��ಗ��. ಇವ� ಎ�ಾ� �ಾಮ��ಗಳ �ಾ�ಾ�ನು
�ೕಂದ�ಗಳ��ೕ ಅಲ�, �ಾಮ��ಗಳ ಕು�ತು �ಾ�� �ೕಡುವ ಕ��ಾ �ೕಂದ�ಗಳ� �ೌದು.
25 ಮಂ� ಸದಸ�ರನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ತಂಡವ� �ಾಮ��ಗಳನು� ಸ�ಾಲ�� ಪ��ೖ�
�ಾಡುತ� �ೕ��ಯನು� ಈ�ೕ�ಸುವ�ದ�� ಪ�ಶ�ಮ�ಂದ �ಲಸ �ಾಡು���. �ದಲು
�ೂೕ�� ಸ���ದವ�� �ದಲು ಪ��ೖ� �ಾಡುವ ��ಾನವನು�(first in first out)

ಅನುಸ�ಸುತ�, ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾಯು��ೂಂಡು, �ೂಸಬ�ಯ �ಾಮ��ಗಳನು�
ಪ��ೖಸುತ��. 

ಸ���� �ಾಯ�, 

�ೕ�ಯ� �ಾ��ೕಜ�,  �ಾ����� ��ೂ�
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 �ೕ� �ಾಮ�� ಪ��ೖ� ಸರ��ಾದ�ಂತ ತಂಡವ� �ತರ�, �ೕ�ಸು��
ಮತು� ಖ�ೕ�ಸುವ ಸಂ��ಗಳ �ೕ� ಗಮನ �ೕಂ��ೕಕ��, ಸ�ತಂತ��ಾ�
�ಾಯ��ವ��ಸುತ��. ಈ ತಂಡವ� �ಾಮ��ಗಳನು� �ೕ���ಂದ
ಸಂಗ��ಸುವ�ದು, �ಾಪ��ಸುವ�ದು, �ಾ���� ಚಟುವ��ಗಳ�, ಕಂಪ�ಯ
ಒಳ� ಮತು� �ಾಲು�ಾರ ಸಂ��ಗಳ ನಡು� ಪ��ೖ� �ಾಗೂ �ೕ��
�ವ�ಹ�ಯನು� ಸಮಗ��ೂ�ಸುವ�ದು, ಈ ಎಲ�ವನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ�
�ಾಯ�ತಂತ�ಗಳನು� �ೕ��, �ವ�ಹ� �ಾಡುತ��. �ೕ� �ಾಡು�ಾಗ
ತಂಡದ ಸದಸ�ರು ಪ��ೖ� ಸರ�ಯ �ೖಜ ಪ����ಗಳನು� ಗಮ�ಸುವರು.
�ಾಸ�ವ ಸಂಗ�ಗಳನು� ಗಮ�ಸುತ�, ಕ�ಯುತ�, ಪ��ೖ� ಸರ�ಯ
�ವ�ಹ�ಯ�� ಸಹ�ಾ�ತ�ವ� ಎಷು� ಮಹತ�ದು� ಎಂಬ ಕು�ತು ಒಂದು
ಅ�ವನು� ����ೂಳ���ಾ��. ಒಂದು ��ೕಹಯುತ ಪ�ಸರವನು�
ಆನಂ�ಸು�ಾ��.  
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ಶ�� �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಯ �ವ�ಹ�

ಉಪಕರಣಗಳನು� ಆ�� �ಾ��ೂಳ��ವ ಮೂಲಕ ಪ�ಸರದ �ೕ� ಆಗುವ
ಪ��ಾಮಗಳನು� ಕ�ಷ��ೂ�ಸಲು ಶ�� �ವ�ಹ�ಯ ಪ�ಕಲ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��.

ಕ�ೕ� ಆವರಣಗಳ�� ಶ�� �ವ�ಹ�ಯು ಬಹಳ ಮಹತ�ದು�, ಏ�ಂದ� ಇದು
ಸಮಥ��ಾದ ಸಂಗ�ಹ� �ಾಗೂ �ಾಯ�ತಂತ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಶ�� ಬಳ�ಯನು� ಕ��
�ಾಡುತ�, ತನೂ�ಲಕ �ಚ�ಗಳನು� ಕ�ತ�ೂ�ಸುತ��. ಇದ�ೂಂ�� ಹ�ರುಮ� ಅ�ಲ
ಪ��ಾಮವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��. �ಖರ�ಾದ ಆಯವ�ಯಗಳನು� �ದ��ೂ�ಸಲು   

ಒಂದು ಕ�ೕ� ಆವರಣ�ೂಳ� ಶ��ಯ
�ತವ�ಯ�ಾ�� ಅದರ ಬಳ�ಯ �ಕ��ಡುವ
ಪ�����ೕ ಶ�� �ವ�ಹ� ಎಂದು
�ಾ��ಾ��ಸಬಹುದು.   
ಶ��ಯ ಬಳ�ಯನು� �ಯಂ��ಸುತ�, ಅದರ
���ೕಗವನು� ಕ�� �ಾಡುವ�ದು ಎಂದಥ�.

�ೂ�� ಇದು ಪ�ಸರದ �ೕ� ಆಗುವ
ಪ��ಾಮಗಳನು� ಕ�ಷ��ೂ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��.

�ದು�ಚ��� ಉಪಕರಣಗಳನು� ಬಳಸ��ಾ�ಗ ಪ�ಣ�
���ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಆ� �ಾಡುವ�ದು �ಾಗು �ೕರು
ಉ��ಾಯ ಇ�ಾ�� ��ಾರಗ��ಂ�� ಶ�� �ಮ�ಯ �ೕಬ�ೂ�ೕ� ಮ���, ಇಂಟ��
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ಬಳ�ಯ �ಚ�ವನು� ಒದ�ಸುವ �ೂ�� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಯ �ಚ�ಗಳ ಕು�ತು
ಅ�ಾರ�ಾದ ಒಳ�ೂೕಟಗಳನು� ಪ�ದು�ೂಳ�ಲು ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��. ಶ��
�ವ�ಹ� �ೕತ�ದ�� ಸೂಕ��ಾದ ��ಾ�ರಗಳನು� �ಾಡುವ�ದ�� ಶ��
�ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಯು ಒಂದು ಅತ�ಗತ��ಾದ �ಾ�ೂೕ��ಾಯ. ಇದು ಒ�ಾ�� ಶ��
ಬಳ�ಯನು� ಸಮ�ೂೕಲನ�ೂ�ಸಲು �ಾಗೂ ಶ�� �ಮ�ಯನು� ಉತ�ಮಪ�ಸಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��. �ಾವ� �ಾ�ಾ�ವ �ೕತ�ಗಳ�� ಶ��ಯ ಬಳ�ಯನು�
ಕ�ಷ��ೂ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಗುರು�ಸಲು ನಮ� ಸ�ಾಯಕ. ಒಂದು ಕ�ೕ�
ಆವರಣದ�� ನ�ಸುವ ಶ�� �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಯು ಈ�ಾಗ�ೕ ಕ�ೕ�ಯ�� �ಾಡು��ರುವ
ಶ��ಯ ಬಳ�ಯು ಎಷು�, ಏನು ಎಂದು ಪ��ೕ�ಸುತ�, ಎ���� ಶ��ಯನು� ಉ�ಸಲು
�ಾಧ��� ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ ಉ��ೕಶ�ಂದ �ಾಡುವ ಒಂದು �ಾಯ���ಾನ�ಾ��.

ಈ ಶ�� ಪ��ೂೕಧ�ಯು ಕ�ೕ� ಕಟ�ಡ�ೂಳ� ಶ�� �ಮ�ಯ ಕ�ಮಗಳನು� ಮತು� ಶ��
ಸಂರ��ಯನು� ಅಳವ�ಸಲು ಬಳಸಬಹು�ಾದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾದ
�ಾಧನ�ಾ��. 

ಕ�ೕ� ಆವರಣ�ೂಳ� ಶ�� �ೌಲ��ಾಪನ�� ಅಗತ��ರುವ ದ�ಾ�ಂಶಗಳನು�
ಸಂಗ��ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ಅ�ಯುವ�ದನು� ಇದು ಒಳ�ೂಂ��. ಕ�ೕ� ಆವರಣ�ೂಳ�
ಶ�� �ಕ�ಪ��ೂೕಧ� ನ�ಸುವ ಮುಖ��ಾದ ಉ��ೕಶ�ಂದ� ಶ�� ಬಳ�ಯ ��ಾ�ಸವನು�
ಅಥ� �ಾ��ೂಳ�ಲು ಒಂದು ಆರಂ�ಕ ಶ�� ಸ�ೕ�ಯನು� ನ�ಸುವ�ದು. ಇದರ
ಮುಖ��ಾದ ಉ��ೕಶ�ಂದ� ಸದ�ದ ಶ��ಯ ಬಳ�ಯನು� �ವ��, ಅದರ
�ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡುವ�ದು. ಆ ಮೂಲಕ ಉ��ಾಯ �ಾಮಥ�� �����ೂಳ��ವ�ದು. 
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ಸದವ�ಾಶದ ಸದುಪ�ೕಗ- ಇಂಟ�� ��ಾ����
ರ��ಾ ಅನುಭವ ಕ�

��ೂ�ೕದ ಔ��ೕ� ��ಾಗದ�� ಇಂಟ�� ಆ� �ಲಸ �ಾಡುವ
ಅವ�ಾಶ ನನ� �ೂ��ದು� ತುಂಬ ಖ�����ತು. ನನ�ನು�
ಇಂಟ���� � �ೕ���ೂಂಡ ತಂಡದವರು, ಏ�ೕನು
�ಲಸಗ�ರುತ�� ಎಂದು ����ೂಟು�, �ಲಸಗಳ� ಸುಗಮ�ಾ�
�ಾಗುವಂ� ಸಹಕ��ದ ತಂಡ�� �ಾನು ಆ�ಾ��ಾ���ೕ�. ಸ�ಾ
ಕ�ಯುವ �ಾಗೂ ��ಯುವ �ೂಸ ಅವ�ಾಶಗಳ�, ಸ�ಾಲುಗಳ
ಕು�ತು �ಾನು ಉ�ಾ��ತ�ಾ�ರು��ೕ�. ಈಗ ನನ� ಇಂಟ����
ಶುರು�ಾ� �ೕವಲ ಒಂ�ೕ �ಂಗ�ಾ��, ಆದ� ಈ ಪಯಣವ�
�ಜಕೂ� ನನ� ಕಣು� ��ಸುವಂಥ�ಾ��� ಎಂದು ಆತ���ಾ�ಸ�ಂದ
�ೕಳಬ��.  
�ಾನು �ೌರ ಶ�� ಎಂದ� �ೌರ �ೕಪಗ�� �ಾಗೂ �ೌರ �ಾಟ� �ೕಟ� �
ಬಳಸುವಂಥದು� �ಾತ� ಎಂದು �����. ಆದ� �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ, ಆ�ೂೕಗ�ಆ�ೖ� ಇ��ತರ
�ೕತ�ಗಳ�� �ೌರ ಶ��ಯ ಬಳ�ಯನು� �ಾಗೂ ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ಾನು ಈಗ
ಅ�ತು�ೂಂ�. ಅ��ೕ ಅಲ��, ��ೂ�ೕ ಸಂ��ಯು ಮ��ಾ ಸಬ�ೕಕರಣ, ಸು��ರ ಅ�ವೃ��
ಗು�ಗಳ� (ಎ�.�.�.), �ೖ�ಟುಕುವ, ಸ�ಚ� ಶ�� ಮೂಲ, ಈ ಎಲ� �ೕತ�ಗಳ�� ಮಹತ�ದ
�ಾತ� ವ�ಸು���. �ೌರಶ�� ಆಧ��ದ ಚಟುವ��ಗಳನು� ಕ�ಾ�� ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಅಂದ�
�ೕವ�ೂೕ�ಾಯ �ೕಜ�ಗಳ ಸ�ಳಗ�� �ೕ� �ೕ�, ಅವ�ಗಳ ��ಾ�ಸ �ಾಗೂ ದರಗಳ
ಬ�� ಕ�ತು�ೂಂ�ದ��ಂದ ನನ� ಗ���ಯು ��ಾ�ರ�ೂಂ�ತು. �ೌರ ಶ�� �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ
ಉಪಕ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ �ಾ�ಹಕರನು� ಅ�ತು�ೂಳ��ತ�, ಅವ�� ಸಹ�ಾ��ಾಗುವ ಅಂಶಗಳ
ಬ�� ��ಯಲು �ಾಧ��ಾ�ತು.  

ರ��ಾ ಆ�. ಇಂಟ�� 
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ಜನ�� ಆ�ಾಯ ಗ�ಸುತ��ೕ, ಬದು�� ಭದ��ಯ ಮೂಲವನು� ಒದ�ಸುವ
�ಾಮಥ��ಗಳ�, ಸ�ತು�ಗಳ� �ಾಗೂ ಚಟುವ��ಗಳನು� ಈ ��ಧ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯಗಳ�
ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ಪ�ಸರ ��ೕ��ಾದ, ಹ�ರು��ೕ� �ೕವ�ೂೕ�ಾಯಗಳನು� �ಸ��ಸುತ�,
�ಾ��ೕಣ �ಾಗೂ ನಗರದ ಉ�ಾ�ದಕ�ಯನು� ಉತ�ಮ�ೂ�ಸುತ�, ಸ�ಉ�ೂ�ೕಗ �ಾಗೂ
ಇ��ತರ ಆ�ಾಯ ಗ��ಯ ಉ�ೂ�ೕ�ಾವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗ��
ಆಸ� ಕ��ಸುವ�ದು ನಮ� ಮುಂ�ರುವ �ಾಗ��ಾ��. ನನ� ಸ�ಳ �ೕ��� �ೖಸೂ��
�ೂೕಗುವ ಅವ�ಾಶ �ೂ��ತು. ಅ�� �ಾನು ಕ�ಾ�ರ�� �ೌರಶ�� �ಾ�ತ ��ಯೂದುವ
ಯಂತ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೂ�ೕವ��, �ಾಲು ಕ�ಯುವ ಯಂತ�ಗಳ�, ಕುಂ�ಾರರ ಚಕ�ಗಳ�,
��ಟ� ��ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮ, �ೂೕ�� �ೂ�ೕ�ೕ� ಇ�ಾ�� �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ
�ೕಜ�ಗಳನು� �ೂೕಡಲು �ಾಧ��ಾ�ತು. �ಾ��ೕ ಮಂಡ� �ಾ�ಗೂ �ೕ� �ೕ�,

ಹಲ�ಾರು ��ಾರಗಳನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು �ಾಧ��ಾ�ತು. 
�ೌರಶ��ಯನು� ಬಳಸು��ರುವ ಅವರನು� �ಾಗೂ ಅವರ �ಲಸಗಳನು� ಕ�ಾ�� �ೂೕಡುತ�,
ಧ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಗಳನೂ� ಪ�ದು�ೂಂ�. �ೌರಶ��ಯ ಕು�ತು ಇನ�ಷು� �ಾಂ��ಕ �ಾಗೂ
�ಾ��ೕ�ಕ �ಾನವನು� ಗ���ೂಂ� ಎಂದು �ೕಳಬ��. �ಾನು �ಾ�ಹಕ�ೂಂ�� �ಾತುಕ�
ನ��, ಅವ�ಗಳ ವರ�ಯನೂ� �ದ�ಪ���. �ೖ�ಂದ �ಾಡುವ �ಲಸಗಳನು� �ೌರಶ��
�ಾ�ತ ಯಂತ�ಗ�ಂದ �ಾ��ಾಗ ಸಮಯ ಉ��ಾದ �ೂ��, �ೖ�ಕ ಶ�ಮವನೂ� ಕ��
�ಾಡುತ��, �ೕ�ಾ� ಅವರು ಇನ�ಷು� ದ���ಂದ �ಲಸ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��.

�ದು�ಚ��� ಆ�ಾಗ ಕ�ತ�ಾಗುತ��ೕ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ೌರ ಶ�� ಆ�ಾ�ತ ಉಪಕ�ಮಗಳ�
ಉ�ಾ�ದಕ�ಯನು� ���ಸುತ��, �ೕ�ಾ� ಅವರ �ೖನಂ�ನ ಆ�ಾಯವ� �ಚು�ತ�� ಎಂದು
�ೌರಶ��ಯನು� ಅಳವ���ೂಂ�ದ�ವರು ಅ��ಾ�ಯಪಟ�ರು.

14



ಇದ�ಂ�ಾ� ಅವ�� ಇನ�ಷು� �ೕ��ಗಳನು� ಗಮ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಆಡ�ರುಗಳನು�
��ದು�ೂಂಡು, ಅವ�ಗಳನು� ಸ�ಾಲ�� ಪ��ೖಸುತ�, �ಚು� ಆ�ಾಯ ಗ�ಸಲು
�ಾಧ��ಾ�ತು�. ಪವ� ಕ� ಪ��ಾಮಗಳ �ಂ��ಲ��ೕ, �ೌರಶ���ಂದ �ಚು� �ಲಸ
�ಾಡಲು ಶಕ��ಾ�ದ�ರು. �ೕ� �ೌರ ಶ��ಯು �ದು�� ಅಥ�ಾ ಪ�ಯು�� ಇಂಧನಗಳ
�ೕ�ನ ಅವಲಂಬ�ಯನು� ಕ���ೂ��, ��ಾಥ�ದ�� ಅವರನು�
�ಾ�ವಲಂ��ಾ��ತು�. 
��ೂ�ೕದ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ ಪ��ಾರಗಳ� �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ/ವೃ��ಗಳ ಅಗತ�ಗಳನು�
�ತವ�ಯದ�� ಪ��ೖಸುವ�ದ�� ಸೂಕ� �ೕ�ಯ�� ��ಾ�ಸ�ೂಂ��. ಈ �ೌರಶ��-
ಆ�ಾ�ತ ನ�ೕನ ಕ�ಮಗಳ� �ದು�� ��� ವ�ವ��ಯನು� ಅವಲಂ��ರುವ��ಲ�.
�ೕ�ಾ� �ದು�ಚ���ಯ �ರಂತರ ಪ��ೖ��ಲ�ದ �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ�� ���ನ �ೌರಶ��
ಆ�ಾ�ತ ಉಪಕ�ಮಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ��. ನನ� ಇ�ೂಂದು ��ಷ��ಾದ
ಕ���ಾ�ದು�, ��ೂ�ೕ ಇಂ��ಾದ�� ಇನ�ಷು� ಕ�ಯುವ, ��ಯುವ ಅವ�ಾಶವನು�
�ಾನು ತುಂಬ ಇಷ�ಪಡು��ೕ�.
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�ಾಲೂ�ಸುವ ಸ�ಳದ�� �ೌರ�ಳ�ನ �ೕಪ

�ಾ��ಬ�ಳ� ತನ� ಕಂದ�� ಎ� �ಾಲೂ�ಸುವ�ದನು� �ಾವ� ಒಂದು ಸ�ಾಜ�ಾ�
�ೕ� �ೂೕಡು��ೕ�? �ಾವ�ಜ�ಕ ಕಟ�ಡಗಳ�� �ಾಯಂ�ರು ಕಂದಮ�ಗ��
�ಾಲೂ�ಸುವ�ದ�� �ಾಸ��ಾದ, ಸುರ�ತ�ಾದ �ಾಗೂ ಸ�ಚ��ಾ�ರುವ ಅತ�ಗತ��ಾದ
ಮೂಲ�ೌಲಭ�ವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು ತುಂಬ ಮುಖ���. 

ಎರಡು ವಷ�ಗಳ �ಂ�, 2019ರ�� ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳದ ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕ�
(ಐ��ಎ�) ಮ��ಾ �ೕ���ಾರಕರ �ೕಮ�ಾ� ಪ�ೕ�ಯನು� ಬ�ಯಲು
�ಾಣಂ��ಾ�ದ� ಮ���ಬ�ರು ಬಂ�ದ�ರು. ದ�ಣ 24 ಪರಗಣ ���ಯ ಬ�ೌಪ�ರ್
ದ�� ನ�ದ ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ�ದ�� �ಾಯು��ದ� ಈ ಮ�� �ೂ�� ತನ� �ಶು��
�ಾ�ನ���ೕ ಒಂ�� ಕು�ತು �ಾಲೂ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು. ಏ�ಂದ� ಆ ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ�ದ
ಒಳ� �ಾಲೂ�ಸುವ�ದ�� �ಾವ��ೕ ಪ���ೕಕ�ಾದ ಸ�ಳವ� ಇರ�ಲ� (��ಐ, 2019).

ಪ�ೕ� ಬ�ಯುವ�ದ�� ಇ��ೕನು �ಲವ� ��ಷಗ��, ಆ� �ಾಯುತ� ಇ�ಾ��,

ಅಷ�ರ���ೕ ಮಗು ಹ���ಂದ ಅಳ�ಾರಂ��ತು. ಆ ಜನಜಂಗು�ಯ�� ಎ�� ಕು�ತು
�ಾಲೂ�ಸುವ�ದ�ಾ�.. ಎಂದು �ಾಬ��ೂಂಡ ಆ� ಓ��ೂೕ�, ಕು�ತು �ಾಲೂ�ಸುವ�ದ��
ಇ��ೕ�ಾದರೂ �ೕ� �ೂಠ� ಇ��ೕ ಎಂದು ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ�ದ��ದ� �ಾಡು�ಗಳ ಬ�
�ೕ�ದಳ�. ಆವರಣ�ೂಳ� ಅಂಥ�ೕನೂ ಇಲ� ಎಂದು ಅವರು �ೕ�ದರು. �ೕ�
�ಾ��ಲ��ೕ ಅಸ�ಾಯಕ�ಾದ ಆ� ಎಲ�ರೂ �ಾಯು��ದ� �ಾ�ನ���ೕ ಒಂದು ಕ�  
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ಕು�ತು �ಾಲೂ��ದಳ�. �ೕ� ಮೂಲ�ೌಕಯ�ದ �ೂರ�ಯು ಮ��ಯರ ��ಾಸ
�ಾಗೂ ಸಬ�ೕಕರಣ�� �ೕವ��ಾದ ಅ��ಯನು� ಉಂಟು �ಾಡುತ��. �ಶ� ಸ�ನ��ಾನ
ಸ�ಾ�ಹ (ಆಗ�� 1�ಂದ ಆಗ�� 7ರವ��)ವನು� ಆಚ�ಸಲು, �ಾ�����ೂೕ ಎಂಬ
ಒಂದು ��ಟ� �ೕ��ಯು �ೕ�ಾದ�ಂತ ಮ��ಯರು ತಮ� �ಶುಗ��
�ಾಲೂ�ಸುವ�ದ�� ಎದು�ಾಗುವ ಮುಖ��ಾದ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಒಂದು
ಸ�ೕ�ಯನು� ನ��ತು. ��-�ಂ� ಆ�ಾ�ತ ಸ�ೕ�ಯ�� �ೕವಲ ಐ�ೕ ��ಷದ��
900 ಮ��ಯರು �ಾಗವ��ದರು. ಈ ಸ�ೕ� ವರ�ಯು �ಲವ� ಆತಂಕದ
�ಷಯಗಳನು� �ೂರ�ಾ��. 

ಸ�ೕ�ಯ�� �ಾಗವ��ದ ಮ��ಯರ �ೖ� ಸು�ಾರು 90% ಮ��ಯರು ತಮ��ೕ
�ಾ�ನ�� �ಶು�� �ಾಲೂ����ೕ� ಎಂದರು. �ಾಗವ��ದವರ�� �ೕ. 78ರಷು�
ಮ��ಯರು �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ��ಯ��, �ೕ. 56ರಷು� ಮ��ಯರು �ಸು��ಾಂ�ಗಳ��,
�ೕ. 40ರಷು� ಮ��ಯರು �ಾ�ಾ���ಂ�ಗಳ��, �. 47 ಮ��ಯರು ಟ�ಯ�
ರೂ�ನ��, �ೕ. 44ರಷು� ಮ��ಯರು �ಾ�ರೂ�ನ��, �ೕ. 41ರಷು� ಮ��ಯರು
�ಾ��ಕ ಸ�ಳಗಳ�� �ಾಗೂ �ೕ. 32ರಷು� ಮ��ಯರು �ಾ��ನ�� ಕು�ತು ತಮ�
ಕಂದಮ�ಗ�� �ಾಲೂ���ಾ��. ಸ�ೕ� �ಾ�ದವರ�� �ೕವಲ �ೕ. 6ರಷು� �ಾಯಂ���
�ಾತ��ೕ ಆ�ಾಮ�ಾ� ಕು�ತು�ೂಂಡು �ಾಲೂ�ಸುವ �ೂಠ�ಯ �ೌಲಭ�ವ� �ೂರ�ತು�.
�ಾಯಂ�ರು �ಶು�� �ಾಲೂ�ಸಲು �ೂ�ಯುವ ಅತ�ಂತ �ಟ� ಸ�ಳಗಳ� ಎಂದ�
��ಾನ��ಾ�ಣಗಳ�� ಕಸಬ�� ಇ�ಾ�� ಇಡುವ ಮೂ�, ಮರದ �ಳ�, �ಾ���ೕ��
ಕ�ೕ�ಯ�� �ಾಯುವ �ೂಠ�, �ಾ�ಂ�ನ ಸರ� �ಾಲು, �ಾ�ರೂಂಗಳ�, �ಾ�ನ��
ಒಂದು �ಂಚು ಮತು� ಬಸು� ��ಾ�ಣ. 
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�ೕ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಸ�ಳಗಳ�� ಸೂಕ��ಾದ �ಾಲೂ�ಸುವ ಸ�ಳಗಳ �ೂರ��ಂ�ಾ�
ಎ�ೂ�ೕ ಕು�ತು ಎಲ��ದು�ೕ �ಾಲೂ�ಸುವ�ದ�� ತಮ� ತುಂ�ಾ ಮಜುಗರ�ಾಗುತ��
ಎಂದು ಸು�ಾರು �ೕ. 81ರಷು� ಮ��ಯರು �ೕಸರ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಸುತ� �ರುವ
ಜನರು �ಟ� ಕುತೂಹಲ�ಂದ ���ಸುವ�ದು, ಗ�ೕಜು �ಾಗೂ �ಾಸ�ತನದ �ೂರ�
ತುಂ�ಾ �ೂಡ� ಅ���ಾ�� ಎಂದು ���ನ �ಾಯಂ�ರು ಪ���ಾ��ದರು. 
ನಗರಗಳ���ೕ ಈ ����ಾದ� �ಕ� ಪಟ�ಣಗಳ� �ಾಗೂ ಹ��ಗಳ�� ಇನು� �ಾವ
ಬ�ಯ ಪ���� ಇರುತ�� ಎಂದು ಊ��. �ೕ�ಾ� �ಾಲೂ�ಸುವ ಬಹಳಷು�
�ಾಯಂ�ರು �ೂರ� ಬರುವ��ೕ ಇಲ�. ಆಸ���� �ೂೕಗುವ�ದು, ಇ�ಾ�� ತುತು�
�ಲಸಗ��ಾ� ಅವರು �ೂರ� ಬಂದ�, ಅವರ ��� �ೕವ��ೕ ��ೕ� ಎಂಬಂ�ಾ�ರುತ��. 

ಈ ಎಲ� ಸಮ��ಗಳನು� ಪ�ಗ��, ��ೂ�ೕ �ಾಗೂ ಕುಮ�ಾದ �ೂೕಟ� ಕ��ನವರು
ಕುಮ�ಾದ �ಾಲೂ�ಕು ಸ�ಾ�� ಆಸ���ಯ�� �ೌರಶ�� �ಾ�ತ �ಶು�� �ಾಲೂ�ಸುವ
�ೕಂದ�ವನು� ಅಥ�ಾ �ೕ� �ೕ�ಂ� ಬೂ� ಆರಂ���ಾ��. ಅದರ ಒಳ� �ೌರಶ��
�ಾ�ತ �ೕಪ �ಾಗೂ �ಾ�� ಇ�, ಅಲ��ೕ ಅತ�ಂತ �ಾಸ��ಾ� ಕು�ತು
�ಾಲೂ�ಸುವ�ದ�� ಈ �ಕ� �ೂೕ�ಯಂತಹ ಬೂ� ಸಹ�ಾ�. 
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