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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಂಎನ್ಆರ್ ಇ
ವತಿಯಿಂದ
‘ ಆಜಾದಿ
ಕಾ
ಅಮೃತ
ಮಹೋತ್ಸವ ’
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು . ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧರಿತ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು
ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧರಿತ ಉಪಕರಣಗಳ
ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು . ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಆರ್ . ಕೆ . ಸಿಂಘ್
ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ , ಭಾರತೀಯ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶವು
ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು .
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನವೀಕೃತ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು
ಲಕ್ಷ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ( ಭಾರೀ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿ ) ದಾಟಿದೆ .
ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ , ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು
ಜಪಾನ್ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವಿದೆ .
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ಆದರೆ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ಉತ್ತಮ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ , ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಸತಿ
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶವು
ವಿಫಲವಾಗಿದೆ .
2022ರ
ಸೌರ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ಛಾವಣಿಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸೌರ ಇಂಧನದ ಕೊಡುಗೆಯು 4 0 ಗಿಗಾ
ವ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ 1 0 0 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು . ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 7 . 5
ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ . ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ,
ಇಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ,
ಇನ್ನಷ್ಟು
ಉದ್ಯೋಗ
ಸೃಷ್ಟಿ
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು .
ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬೇಡಿಕೆ
ಕುದುರಿಸಬಹುದಿತ್ತು .
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ( D R E ) ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನ ಹೊರತಾದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 6 0
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ . 2 0 1 7 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2 0 2 0 ರಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .
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ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿ

ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ

ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಗುಣಮಟ್ಟದ

ಇಂಧನವನ್ನು
ಉದ್ಯೋಗ

ಪಡೆಯುವುದು

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ

ಡಿಆರ್

ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಇ

ಕ್ಷೇತ್ರವು

ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೆಲ್ಕೊ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮುಝಾಫರಪುರ ಮತ್ತು ಬೇಗುಸರಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆರಡು

ಶಾಖೆಗಳನ್ನು

ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಈ

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು

ಗ್ರಾಮೀಣ

ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ
ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧರಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಬಳಿಕ ಸೆಲ್ಕೋ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮುಖತಃ
ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಲನದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ

ಆಲೋಚನೆಗಳು,

ಸೌರಶಕ್ತಿ

ಆಧರಿಸಿದ

ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳ

ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಓದುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ,

ಸೆಲ್ಕೋ, ಸಂವಹನ ತಂಡ
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ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ : ಜಾತಿಯ ತೊಡಕನ್ನು
ಮೀರಲು ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ದೈನಂದಿನದ
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತ , ಬದುಕುಳಿಯುವುದೇ
ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ವಿಚಾರ . ತುಂಬ
ದುಸ್ತರವಾದ ಬದುಕು
ಅವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ
ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ
ದೀಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಾ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದೆ . ಈ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಮಾದರಿಯಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ . ಕಕ್ಕುಂಜೆಯ ಅವರ್ಸೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ
ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಗಿರಿ ಐದುಸೆಂಟ್ಸ್
ಕಾಲನಿಯ 1 2 ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಸೌರ
ಶಕ್ತಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ . ಅರಣ್ಯ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ನೂರಾರು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ , ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಷ್ಟಕರ
ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಅಲ್ಲದೇ
ಈ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ
ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ,
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ
ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ . ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಗೆ ನಿಷೇಧ
ಹೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಚಿಮಣಿ
ದೀಪಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸಿ ದೀಪ
ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ . ಹತ್ತಿರದ
ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನನ್ನು
ಎಳೆದಿದ್ದರೂ , ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯು
ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ , ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ .
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ತೀವ್ರವಾದ ಬಡತನದಲ್ಲಿ
ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ
ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ
ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ
ಅವರಿಗೆ ಪಹಣಿಪತ್ರವೂ
ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು
ಸಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ
ವಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೂರಾರು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕು
ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ
ಇರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ
ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ
ಬದುಕಿಗೆ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರವೂ
ಒಂದು ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಈವರೆಗೂ ಬೆಳಕು ಕಾಣದ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ
ದೀಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೆಲ್ಕೋ
ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಎರಡು ಉದ್ದನೆಯ ಟ್ಯೂಬ್
ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ
ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ
ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ
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ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ‘ಗೀತಾ ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.
ಟ್ರಸ್ಟ್'’ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು.
ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ, “ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿಯೇ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಯಕವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಲೂ ಮನೆ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
ಇತ್ಯಾದಿ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ

ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯೂ

ಈಗ

ಸಿಗದೇ

ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಮಣಿದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ತಂದು
ಚಿಮಣಿದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ

ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾದ

ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಓದಿ, ಬರೆಯಲೂ ಈಗ
ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಕಾಲನಿ

ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ

ಸೇರಿ,

ನಮಗೆ

ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.,

ಮನೆ

ಮತ್ತು

ವಿದ್ಯುತ್ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಡಜನರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೌರ
ದೀಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈಗ
ಕಕ್ಕುಂಜೆಯಲ್ಲಿ 12 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಹಳ್ಳಿಯ 4
ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ, ತಲ್ಲೂರಿನ 2 ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ, ಬೀಜಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ 2
ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೌರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿದೆ
ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ”.
“

-

ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ
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ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿ
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ನಾಗರಾಜ ತಲ್ಲಂ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಸೆಲ್ಕೋ
ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
ಆಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಿ, ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಯಾವ ರೀತಿಯ
ಮನೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗತ್ಯಗಳೇನು ಎಂದು
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು
ಉಡುಪಿ ಬಳಿಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಒಂದು ಮನೆಗೆ
ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
‘

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ,

ನೋಡುವಾ’ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್
ಸೂಚಿಸಿದರು. ‘ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿನಿ
ಅಂತ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ
ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ,
ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಣೆ, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಓದಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಮನೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೂ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅವಳ ಅಪ್ಪ,
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದುಡಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಮನೆಯ ಫೋಟೊ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಸೆಲ್ಕೋ ತಂಡದವರು

2

ದೀಪಗಳ ಸೋಲಾರ್

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್
ಜಂಟಿ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ
ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ
ಇನ್ನುಳಿದ
07

4,000

6,000

10,000

ರೂ.

ರೂ.ಗಳು ಜಂಟಿ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದರೆ,

ರೂ.ಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯು ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು.

ಉಳಿದ

ಹಣವನ್ನು

ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ

ನಾಗರಾಜ್

ತೆಲ್ಲಂಗಿ

ಮುಂದೆ

ಬಂದರು.

ಆದರೆ

ಯಾವುದನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಅದರ

ಬೆಲೆ

ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಎಂಬುದು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಾವು
ಎಂದರು.

ಜೊತೆಗೆ

ತಮ್ಮ

ಮಗಳು

ಸೆಲ್ಕೋ
2

ಸಂಸ್ಥೆಯ

ನಿಲುವು.

ಹೀಗಾಗಿ

ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ

ಆನ್ಲೈನ್

ತರಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಮೊಬೈಲನ್ನು

ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಕೋರಿಕೊಂಡರು. ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ
ಅದರ

ಖರ್ಚನ್ನೂ

ಭರಿಸಿದರು.

ಅಂತೂ

ಸೌರಶಕ್ತಿಯ

ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ

ಮನೆಯು

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗುವಂತಾಯಿತು. ಇಂಥದೊಂದು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ
ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬಳು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇನ್ನಷ್ಟು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ.
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ಸೆಲ್ಕೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಅವರ

ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ

ಜೋಡಿಸಲು
ಪೂರ್ಣ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಅಳವಡಿಸಲು

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

(

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ

ಸೆಲ್ಕೋದ

ಸಾಮಗ್ರಿ

ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಬ್) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ,

ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ನಿಯಮ
ಹಾಗೂ

ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಸುತ್ತ,

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು
ಆದಾಯ
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್,
ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಕೊ

ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ

ಕಂಪನಿಯ

ಹುಟ್ಟುವಳಿಯಲ್ಲಿ

ಒಂದು

ಅವಿಭಾಜ್ಯ

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲಾರದವರನ್ನೂ
ಧ್ಯೇಯ

ಹಾಗೂ

ಗುರಿಯನ್ನು

ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳು
ನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು
ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ

3

ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು

ಕೇಂದ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಹೌದು.
25

ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಂಡವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ

ಮಾಡುತ್ತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು
ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು(first
ಅನುಸರಿಸುತ್ತ,
ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

09

ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು

ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು,

ಹೊಸಬಗೆಯ

in

first

out)

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು

ಹೀಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತ ತಂಡವು ವಿತರಣೆ, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ

ತಂಡವು

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು

ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು , ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು , ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕಂಪನಿಯ
ಒಳಗೆ

ಮತ್ತು

ಪಾಲುದಾರ

ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ

ನಡುವೆ

ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸುವುದು,

ಈ

ಪೂರೈಕೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನು

ಹಾಗೂ

ಬೇಡಿಕೆ

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ , ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ
ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರೈಕೆ ಸರಣಿಯ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವರು.
ವಾಸ್ತವ

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು

ಗಮನಿಸುತ್ತ ,

ಕಲಿಯುತ್ತ,

ಪೂರೈಕೆ

ಸರಣಿಯ

ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಒಂದು
ಅರಿವನ್ನು

ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ .

ಒಂದು

ಸ್ನೇಹಯುತ

ಪರಿಸರವನ್ನು

ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ .
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ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಒಂದು

ಕಚೇರಿ

ಆವರಣದೊಳಗೆ

ಶಕ್ತಿಯ

ಮಿತವ್ಯಯಕ್ಕಾಗಿ

ಅದರ

ಬಳಕೆಯ

ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ

ಶಕ್ತಿ

ನಿರ್ವಹಣೆ

ಎಂದು

ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತ,

ಅದರ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.
ಶಕ್ತಿಯ

ಬಳಕೆಯನ್ನು

ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು
ಜೊತೆಗೆ

ಇದು

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು

ಕಡಿಮೆ

ಮಾಡುವುದು

ಪರಿಸರದ

ಎಂದರ್ಥ.

ಮೇಲೆ

ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು

ಆಗುವ

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ
ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗು ನೀರು
ಉಳಿತಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಮತೆಯ
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು

ಆಯ್ಕೆ

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ

ಮೂಲಕ

ದೇಬಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಇಂಟರ್ನ್

ಪರಿಸರದ

ಮೇಲೆ

ಆಗುವ

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಚೇರಿ

ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಶಕ್ತಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಯು

ಬಹಳ

ಮಹತ್ವದ್ದು,

ಏಕೆಂದರೆ

ಇದು

ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತ್ತ, ತನ್ಮೂಲಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಆಯವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು
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ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತು
ಅಪಾರವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ

ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ

ಶಕ್ತಿ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಒಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಕ್ತಿ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು
ಸಹಾಯ

ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು

ಯಾವ್ಯಾವ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಶಕ್ತಿಯ

ಬಳಕೆಯನ್ನು

ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ. ಒಂದು ಕಚೇರಿ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ಎಷ್ಟು, ಏನು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಮತೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಲು

ಬಳಸಬಹುದಾದ

ಒಂದು

ಬಹಳ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ

ಮುಖ್ಯವಾದ

ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಕಚೇರಿ

ಆವರಣದೊಳಗೆ

ಶಕ್ತಿ

ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ
ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಇದರ
ಮುಖ್ಯವಾದ

ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ

ಸದ್ಯದ

ಶಕ್ತಿಯ

ಬಳಕೆಯನ್ನು

ವಿವರಿಸಿ,

ಅದರ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
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ಸದವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ - ಇಂಟರ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ರಕ್ಷಿತಾ ಅನುಭವ ಕತೆ
ಸೆಲ್ಕೋದ ಔಟ್ರೀಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
ಅವಕಾಶ

ನನಗೆ

ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್

ದೊರೆತಿದ್ದು
ಗೆ

ತುಂಬ

ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ

ಖಷಿಯೆನ್ನಿಸಿತು.

ನನ್ನನ್ನು

ತಂಡದವರು,

ಏನೇನು

ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ
ಸಾಗುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸದಾ
ಕಲಿಯುವ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸವಾಲುಗಳ
ಕುರಿತು ನಾನು ಉತ್ಸಾಹಿತಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್
ಶುರುವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪಯಣವು
ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ

ರಕ್ಷಿತಾ ಆರ್. ಇಂಟರ್ನ್

ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.
ನಾನು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸೌರ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೌರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗೆ
ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಆರೋಗ್ಯಆರೈಕೆ ಇನ್ನಿತರ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ
ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಗುರಿಗಳು (ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ.), ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸ್ವಚ್ಛ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧರಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಗಮನಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ
ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ದರಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತು. ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಜೀವನೋಪಾಯ
ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
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ಜನರಿಗೆ

ಆದಾಯ

ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ,

ಬದುಕಿಗೆ

ಭದ್ರತೆಯ

ಮೂಲವನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿವಿಧ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ, ಹಸಿರುಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತ, ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ
ಇನ್ನಿತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಆಸರೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಾರರಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ತಿದಿಯೂದುವ
ಯಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್, ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಕುಂಬಾರರ ಚಕ್ರಗಳು,
ಡಿಜಿಟಲ್

ಶಿಕ್ಷಣ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,

ಕೋಲ್ಡ್

ಸ್ಟೋರೇಜ್

ಇತ್ಯಾದಿ

ಜೀವನೋಪಾಯ

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಖೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ,
ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುತ್ತ,
ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳ ವರದಿಯನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ
ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಯ ಉಳಿತಾದ ಜೊತೆಗೆ, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಆಗಾಗ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

14

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರುಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಅವುಗಳನ್ನು

ಸಕಾಲಕ್ಕೆ

ಪೂರೈಸುತ್ತ,

ಹೆಚ್ಚು

ಆದಾಯ

ಗಳಿಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಕಟ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೇ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ
ಮೇಲಿನ

ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ,

ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ

ಅವರನ್ನು

ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು.
ಸೆಲ್ಕೋದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ/ವೃತ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಆಧಾರಿತ ನವೀನ ಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌರಶಕ್ತಿ
ಆಧಾರಿತ

ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನನಗೆ

ಇದೊಂದು

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ

ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುವ, ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

15

ಹಾಲೂಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೌರಬೆಳಕಿನ ದೀಪ

ತಾಯೊಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಕಂದನಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲೂಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ
ಹೇಗೆ

ನೋಡುತ್ತೇವೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ

ತಾಯಂದಿರು

ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ

ಹಾಲೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ,
(

ಐಸಿಡಿಎಸ್)

ಮಹಿಳಾ

2019

ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ

ನೇಮಕಾತಿ

ಬಾಣಂತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ

24

ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು

ಬರೆಯಲು

ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರೌಪುರ್

ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಶಿಶುವಿಗೆ
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಹಾಲೂಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ
ಒಳಗೆ ಹಾಲೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ (ಪಿಟಿಐ,
ಪರೀಕ್ಷೆ

ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ

ಇನ್ನೇನು

ಕೆಲವು

ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ,

ಆಕೆ

ಕಾಯುತ್ತ

2019).

ಇದ್ದಾಳೆ,

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಹಾಲೂಡಿಸುವುದಪ್ಪಾ.. ಎಂದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಕುಳಿತು ಹಾಲೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾರ್ಡುಗಳ ಬಳಿ
ಕೇಳಿದಳು. ಆವರಣದೊಳಗೆ ಅಂಥದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೇರೆ
ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಸಹಾಯಕಳಾದ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಡೆ
16

ಕುಳಿತು ಹಾಲೂಡಿಸಿದಳು. ಹೀಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಾಸ
ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ
ಸಪ್ತಾಹ (ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್
ಒಂದು

ಡಿಜಿಟಲ್

7

ರವರೆಗೆ)ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ಮಾಮ್ಸ್ಪ್ರೆಸೋ ಎಂಬ

ವೇದಿಕೆಯು

ದೇಶಾದ್ಯಂತ

ಮಹಿಳೆಯರು

ತಮ್ಮ

ಶಿಶುಗಳಿಗೆ

ಹಾಲೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು
ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ವೆಬ್-ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ
900

ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯು ಕೆಲವು ಆತಂಕದ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ

ಶಿಶುವಿಗೆ

ಹಾಲೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಎಂದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇ.
ಶೇ.

40

56

44

32

ಶೇ.

78

ರಷ್ಟು

ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ರೆಸ್ಟುರಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ,
47

ಮಹಿಳೆಯರು ಟ್ರಯಲ್

ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಶ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಶೇ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೇ.

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮದೇ

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ

ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶೆ.

ರೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಶೇ.

90%

41

ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು

ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ

ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ
ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾಲೂಡಿಸುವ ಕೊಠಡಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವು ದೊರಕಿತ್ತು.
ತಾಯಂದಿರು ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲೂಡಿಸಲು ದೊರೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಂದರೆ
ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಬರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಡುವ ಮೂಲೆ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರದಿ ಸಾಲು, ವಾಶ್ರೂಂಗಳು, ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಬೆಂಚು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ.
17

ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಲೂಡಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ
ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರೆದುರೇ ಹಾಲೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಸುಮಾರು ಶೇ.

81

ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುತ್ತ ಲಿರುವ

ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸುವುದು, ಗಲೀಜು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿತನದ ಕೊರತೆ
ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಂದಿರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ
ಬಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲೂಡಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು
ತಾಯಂದಿರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ತುರ್ತು
ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೆಲ್ಕೋ ಹಾಗೂ ಕುಮಟಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು
ಕುಮಟಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲೂಡಿಸುವ
ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ
ಚಾಲಿತ

ದೀಪ

ಹಾಗೂ

ಫ್ಯಾನ್

ಇದೆ,

ಅಲ್ಲದೇ

ಅತ್ಯಂತ

ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ

ಕುಳಿತು

ಹಾಲೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಂತಹ ಬೂತ್ ಸಹಕಾರಿ.
ಇದು

ಸೆಲ್ಕೋದ

ಪ್ರಪ್ರಥಮ

ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ
ಗ್ರಾಮೀಣ

ಭಾಗಗಳಿಗೂ

ವಿಸ್ತರಿಸುವ

ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಈ ಬೇಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್
ಬೂತ್

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ

ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಪ್ರಥಮ

ಇದು
ಸೌರಶಕ್ತಿ

ಹೊಸತು,
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ

ಚಾಲಿತ

ಬೇಬಿ

ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಎನ್ನುವುದು ಸೆಲ್ಕೋ
ಸಂಸ್ಥೆಗೂ

ಒಂದು

ಅಭಿಮಾನದ

ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
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