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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ( ಜಿಎಸ್ ಟಿ ) ಮಂಡಳಿಯು ಸೆ . 1 7 ರಂದು ನಡೆದ ತನ್ನ 4 5 ನೇ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ , ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಆಧರಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು
ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಯನ್ನು ಶೇ 5 ರಿಂದ ಶೇ 1 2 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು 2 0 2 1 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ
ಬರಲಿದೆ . ದೇಶದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಆಘಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ . ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ
ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವು
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 4 . 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ . ಮಣಿಪಾಲದ
ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತಿತ ‘ ಬಿ ಸೇಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ’
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೆಲ್ಕೊ ಸಿಇಒ ಮೋಹನ್ ಹೆಗ್ಡೆ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು . ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ
ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅವರು , ‘ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ . ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1 0 0 ವ್ಯಾಟ್ ಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು .
ಈ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಬೆಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರಬೇಕು . ಆಗ
ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿ
ಮಾಡಿದರು .
ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ , ಭಾರತವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು
ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ . ಭಾರತದ 1 3 5 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಗ್ರಹ ಭಾರೀ
ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಬರೀ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬೇಕು .
ದೇಶದ ಅಗತ್ಯದ ಶೇ 7 0 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧರಿಸಿ ಪಡೆಯುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಇದು
ಆತಂಕಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗುವ
ವಿಷಯ .
ಜಾಗತಿಕ
ಸೋಂಕಿನ
ನಂತರ
ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಳಿ ತಪ್ಪುವ ಭಯವೂ
ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ .
ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು , ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲಿನ
ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು
ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ . ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಆರ್ . ಕೆ . ಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡುತ್ತ , ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹಳ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದು , ದೇಶವು ಮುಂದಿನ ಐದಾರು
ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಬಿಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದು
ಗಮನಾರ್ಹ .
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ಸಂವಹನ ತಂಡ , ಸೆಲ್ಕೊ

ಸೋಲಾರ್ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ,
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದಲ್ಲಿ 5% ರಿಂದ 12% ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ
ನೇ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 2 0 2 1 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್
ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 5 % ರಿಂದ 1 2 % ಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದೆ . ವಿವರಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ .
ಸೋಲಾರ್
ವಾಟರ್
ಹೀಟರ್ಗಳಿಗೆ
ಇದು
ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ? ಇಲ್ಲ . ದರ ಬದಲಾವಣೆಯು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳಾದ
ಬೆಳಕಿನ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ,
ಇನ್ವರ್ಟರ್ - ಆಧಾರಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು , ಜೀವನೋಪಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು , D E P
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ .
ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗ ಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ ಟಿ
ಈಗಲೂ 5 % ರ ದರದಲ್ಲೇ ಇದೆ .
45

Nitish Nayak, Area Manager
Accounts

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ? - ಶೇಕಡಾ 5 ರ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ
ಪ್ಯಾನಲ್ ಗ ಳು , ಚಾರ್ಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಗ ಳು , ಲುಮಿನರಿಗಳು , ಇನ್ ವ ರ್ಟರ್ ಗ ಳು ಮತ್ತು
ಫ್ಯಾನ್ ಗ ಳಂತಹ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಈಗ 1 2 % ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ .
ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರುತ್ತಾರೆ ? ನಾವು ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ,
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯ ಅಂತಿಮ ಹೊರೆ ಹೊರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ ; ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ , ಅಂತಿಮ
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ
ಸರಕು / ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ
ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ,
ಆದರೆ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಈ
ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ . ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ,
ಅಂತಿಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ .
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ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸೋಲಾರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ
5%

ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪಡೆಯದೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?
ಬಡವರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ,

ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು

ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು, ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವು
ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಸಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವು ಕೇವಲ ರೂ.
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು

2022

ರಲ್ಲಿ

506

ಸೌರವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ
7

ಇರುವ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ

4,500/-

ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
18,000/-

ರೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇ

ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ

1,260/-

ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಗಲುವ ಈ ಏರಿದ ವೆಚ್ಚವು ಆ ಮನೆಯ ಸುಮಾರು
ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ

97.8%

ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಇದ್ದುದು

ಇಂದು,

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು

2020

ಪೂರೈಕೆ

ರ ವೇಳೆಗೆ

20.50

ದಿನಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ

ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ

ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆಯು
12

8.5

.

2015-16

ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ

ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ

ಭಾರತವು

ತೀವ್ರ

ವಿದ್ಯುತ್

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಖಾರಿಫ್) ಋತುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯುತ್

ಕಡಿತವು

ನೀರಾವರಿಯ

ಮೇಲೆ

ಪರಿಣಾಮ

ಬೀರುತ್ತದೆ

ಎಂದು

ರೈತರು

ಆತಂಕಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ

135

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧರಿತ

ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂದಾಜುಗಳ
ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದಿವೆ.
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲ್ಕೊ ಗ್ರಾಹಕರು

ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ

ಎದುರಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಂದು
ವಿದ್ಯುತ್ ನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಹೊರೆ
ತಟ್ಟಲಿದೆ.
ದೃಢವಾದ ನೀತಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸದೃಢ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ:

04

2022

ರ ವೇಳೆಗೆ

175

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ

ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ನಷ್ಟು ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ

ರ ವೇಳೆಗೆ

2030

ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು

450

ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್

ಸ್ಥಾಪಿಸುವ

ಉನ್ನತ

ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ತಾಮ್ರ, ನಿಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್,
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸೀಸ, ಸತು, ತವರ, ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ

-

ಅದಿರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸದ

ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೂ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು

5%

ರಿಂದ

12%

ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ
ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸೌರ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಸವಾಲುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಕೋವಿಡ್
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ

ಎರಡನೇ

ಅಲೆಯ

ಪ್ರಭಾವದಿಂದ

ಸೌರ

ವಲಯವು

ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಸುವ
emission)

ಗುರಿ

ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಶಕ್ತಿಯ

-19

ಈಗಷ್ಟೇ
(net zero

ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಮುಂದಿಡವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು
ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಲಯವು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸವಾಲುಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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ಶಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತಾರ
ಹಸಿರು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ

ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸ

ಶಾಖೆಗಳನ್ನು

ಹರಿಸಿದೆ.

ತೆರೆಯಲು

ಸೆಲ್ಕೊ

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ

ಗಮನ

ಉದ್ಯಮ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ
ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶ
ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ

ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಯು

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೊದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹೊಸ
ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬಲ್ಲುದು. ಸೆಲ್ಕೋದ ಮಾರಾಟ ಶಾಖೆಯ
ವಿಸ್ತರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ

ಕರ್ನಾಟಕದ

ಹೊರಗೆ

ತನ್ನ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು

ವಿಸ್ತರಿಸುವ

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಚೇರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ
ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಮತ್ತು

ಲಾಭ

ಪಡೆಯುವ

ಉದ್ದೇಶ

ಹೊಂದಿರುವ

ಉದ್ಯಮಗಳು

ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಸ್ತರಣಾ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಅನಂತಪುರ
ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ
ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಸೆಲ್ಕೋದ ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸೆಲ್ಕೋದ ಅನುಭವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೊಡಗಿದೆ.
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ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಖರ್ಚವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ: ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸವು ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತಪುರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ

214

ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು

ರ ಮೂಲಕ

-

ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

44

ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ
4

ಗಂಟೆಗಳ

ಒಳಗೆ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ತಿರುಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೀ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

75

ರ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ನಗರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು

4.5

250

ಕಿಮೀ

ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.

ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು:

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ

ಸೆಲ್ಕೋದ

ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು

ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ

ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಶಾಖೆಗಳನ್ನು

ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಸೆಲ್ಕೊ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಜತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು
ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋಗೆ ಈವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಜೀವನೋಪಾಯ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು
ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ?ಅನಂತಪುರ

ಅನಂತಪುರವೇ
ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ

ಪಟ್ಟಣವು

ಅತಿದೊಡ್ಡ

ಅನಂತಪುರ

ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು,

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ,

ಜಿಲ್ಲೆಯು

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
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ಜಿಲ್ಲೆಯ
40

ಪ್ರಧಾನ

ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ

ಹೆಚ್ಚು

ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಲ್ಕೋ

ಶಕ್ತಿಯ

(

ಸೌರ)

ಬಳಕೆಗಾಗಿ

ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಂತಪುರವು ಮಳೆನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂದರೆ

ಮಳೆಪ್ರಮಾಣ

ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಅನಂತಪುರ

ಜಿಲ್ಲೆಯ

ಅಂತರ್ಜಲವು
ಗ್ರಾಮಗಳು

ಮತ್ತಷ್ಟು

ನೀರಿನ

ಆಳಕ್ಕೆ

ಕೊರತೆಯನ್ನು

ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಾವರಂ ಪ್ರದೇಶವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೇಷ್ಮೆ
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ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮುಖ
ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ
ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸೆಲ್ಕೋಗೆ ಅನ್ವೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶವು ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ ಏಕೆ?
ತಿರುಪತಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಪತಿಯು
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು

4

ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ
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ನೇ

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ.
ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು

-

ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದನ್ನು

ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರಿನಂತಹ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯುವುದು

ಬಡತನ

ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ

ಅಂತಿಮ

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರವಿಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಎಚ್ಎಂಪಿ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು.
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ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ

ಸೆಲ್ಕೋ

ಕಲಿಕೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ದೇಬೋಜ್ಯೋತಿ
ನಾನು ದೇಬೋಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಗೆ
ಸೇರಿದವನು. ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಂಚಿಯ
H

G

ಆಂಡ್

ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಎಂಐಟಿ

ಭುವನೇಶ್ವರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ
ಭುವನೇಶ್ವರದಿಂದ

ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ

ನನ್ನ

ITER

ಸಿಸ್ಟಮ್

ಎಂ.ಟೆಕ್

ಅನ್ನು

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ನನ್ನ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ನಾನು

IISWBM

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ

ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಬಿಎ ಕೂಡ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ದೇಬಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಇಂಟರ್ನ್

ಈಗ ಸೆಲ್ಕೋದ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು
2021

ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
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ರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಪೆನಿಗೆ

ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರು
ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ನನಗೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ
ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.
ಇದರರ್ಥ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಪರಿಸರದ

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ

ಎನರ್ಜಿ

ಉಂಟಾಗುವ

ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ಅಂದರೆ

ಕಡಿಮೆ

ವಿದ್ಯುತ್

ಮಾಡಲು

ಉಪಕರಣಗಳು

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ
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ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದಂತಹ
ಅನುಕೂಲತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ನಾನು ದೀಪನ್ ಸರ್ಕಾರ್,
ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ನಾನು

ಎರಡು

ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಕೆಲಸ

ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.ನ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್. ನಾನು ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ
ಮೊದಲು, ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸವು ನನ್ನ

MBA

ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು

ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್,

HVAC,

ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಕಲಿಕೆ

ಬಹಳಷ್ಟು

ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಬಂದಿದೆ.

ನನ್ನ

ಎರಡು

ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್

ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ
ಜನರು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಸಿಎಸ್ಆರ್
ಸಾಮಾಜಿಕ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ),

ಎಚ್ಆರ್

ಮತ್ತು

ಇಆರ್ಪಿ

ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳ

(

ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್

ಬಗ್ಗೆ

ನಾನು

(

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್

ರಿಸೋರ್ಸ್

ಪ್ಲಾನಿಂಗ್),

ಬಹಳಷ್ಟು

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ
ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು
ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

10

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

11

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ರಿಲೀಫ್ ನಿಧಿಯ ಯೋಜನೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ

ಮತ್ತು

ಗುಣಮಟ್ಟದ

ಆರೋಗ್ಯ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ

ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶವು ಹೋರಾಟವನ್ನು
ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ದಕ್ಷ

ವೈದ್ಯಕೀಯ

ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ,

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಯ್ದ

10

ಮಣಿಪುರ,
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮೇಘಾಲಯ,
1278

ಆರೋಗ್ಯ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು, ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲಭೂತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್
ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿಯ

ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧರಿಸಿದ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ
ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಉಪಕ್ರಮವು

10

ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ

ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು
5.7

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

12

50-60%

ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ರಿಲೀಫ್ನಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು
ಕೋವಿಡ್

-19

ಸೋಂಕಿನ

ವಿರುದ್ಧ

ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ

ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ

4

ಆರೋಗ್ಯ

ಮತ್ತು

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಧಿಯು

440

ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಎನ್ಜಿಓಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ರಿಲೀಫ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂದೀಪ್ ನೈಲ್ವಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,-

"

ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸೌರ
ವಿದ್ಯುತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ರಿಲೀಫ್ ತಂಡವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ರಿಲೀಫ್
ತಂಡವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್
ಮೇಲೆ

ಸಮಗ್ರವಾಗಿ

(full-stack)

ಪರಿಣಾಮ

ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ

ಬೀರಲು

ಈ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು

ಅನುವು

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ

4

ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸೆಲ್ಕೋ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ

1000

ಸುಸ್ಥಿರ

ಶಕ್ತಿ-ಚಾಲಿತ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರೇತರ

ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

ಹೊಂದಿದೆ

ಮತ್ತು

ಪಂಚಾಯತ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ
ಸ್ಥಳೀಯ

ಸರ್ಕಾರದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಜತೆ

ಸಮನ್ವಯ

ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವರು

ಈ

ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

13

ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸೌರಶಕ್ತಿ
ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರದ
ಬಾರ್ಕೂರಿನವರು.

ಇಬ್ಬರು

ಪುಟಾಣಿ

ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸಂತೃಪ್ತಿಯ

ಜೀವನ

ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಮನೆ ಮೇಲಿನ
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹತ್ತಿದಾಗ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರ
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ

ಏಟಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ

ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

ಅವರು

ಪತ್ನಿಯನ್ನು

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ

ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ

ನೆರವಾಗುವ

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೇವಾ
ಭಾರತಿ

ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಜೊತೆ

ಸೇರಿ

ಕೆಲಸ

ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ
ಸೌರಶಕ್ತಿ

ಆಧಾರಿತ

ಯಂತ್ರವನ್ನು

ಬತ್ತಿ

ಮಾಡುವ

ಕಂಪೆನಿಯು

ದೇಣಿಗೆ

ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿತು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು

ವರ್ಷದಿಂದ

ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,

ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಈ

ಕೆಲಸ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ

ಭಾವನೆ ತುಂಬಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬತ್ತಿ ಹೊಸೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 600 ರಿಂದ 700
ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ
ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೇವಾಭಾರತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು
ಮೂಳೆ ಮುರಿತದಿಂದಾಗಿ 310 ಮಂದಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ.

14

ಬಿವಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಬಿವಿಟಿ) ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು
ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿವಿಟಿಯು ಸಸ್ಟೇನ್
ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಕ
ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ
ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ. ಸಸ್ಟೇನ್
ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು

ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಇಂಧನ
ಬಳಕೆಯು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ 7ರ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಟೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮೂಹ
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಹಂಚಿಕೆ, ಯೋಜನೆಯ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ
ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೊಂದು ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಸ್ಟೇನ್

ಪ್ಲಸ್

ಜೊತೆಗಿನ

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು

ಬಿವಿಟಿಯ

ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿಯೂ

ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.
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ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ

ಇಂಧನ

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

ಸೆಲ್ಕೊ

ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಿವಿಟಿಯ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಡಾ. ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವರನ್ನು
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು,
ಬಿವಿಟಿಯ

ಜ್ಞಾನದ

ಸೆಲ್ಕೋಫೌಂಡೇಶನ್
ಪಾಲುದಾರ

ಅನ್ನು

ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ

ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿವಿಟಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೊ ಹೊಸದಾದ ಬಳಕೆಗೆ
ತಕ್ಕುದಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾದರಿ
ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆಯೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈಶಾನ್ಯ

ಭಾರತ

ಪ್ರದೇಶದಿಂದ

ಬಂದ12

ಮಂದಿ

ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ
ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶ

ನಮಗಿದೆ.

ಸೌರಶಕ್ತಿಯ

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು

ಹೀಗೆ

ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಚಾರ

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ
ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಎಸ್ ಪಿವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ, ಸಾಲವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು
ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಎಸ್ ಪಿವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಿಂದ ಲಭ್ಯ
ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ
ಸಮಗ್ರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ
ಸೌರ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವುದು.
ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎನ್ ಜಿಒಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವಾ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
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ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು.
ಹೊಲಿಗೆ,

ಆಹಾರ

ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು,

ಈಗಾಗಲೇ

ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ

ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಂತಾದ

ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ

ಹಣಕಾಸು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ,ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿತು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ
ನೆರವನ್ನು ಬಿವಿಟಿ ಒದಗಿಸಿತು.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವ
ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿವಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿಕ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹಣಕಾಸುದಾರರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳು
ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು

,

,

ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಬಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಕೆ
ಸಸ್ಟೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿವಿಟಿಯು ಹಾಲುಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಕೃಷಿ
ಆಧಾರಿತ ಬೇಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಯಂತ್ರ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಫ್ರಿಜ್, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮತ್ತು
ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ
ಜೀವನೋಪಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿವಿಟಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು
ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.

ಆಯಾ

ಪ್ರದೇಶಗಳ

ವಾರ್ಷಿಕ

ಭೌಗೋಳಿಕ

ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪೈಕಿ
ಅಳವಡಿಸಿದ
280

101

ತಕ್ಕಂತೆ

140

ವಿವಿಧ

ಸೌರಶಕ್ತಿ

ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ

ವಿವಿಧ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪೈಕಿ

ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಬಿಹಾರ, ಅಸ್ಸಾಮ್

(

ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ

–

55

ಈಶಾನ್ಯಭಾರತ), ಒಡಿಶಾ,
ಈ ಏಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಸೆಲ್ಕೊಫೌಂಡೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿವಿಟಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಆರು
ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ

25

ಹಣಕಾಸುದಾರರು

(

ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್)

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಲ್ಕೋಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ತರಬೇತಿಯು
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ
ಬೆಂಬಲದ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಆಗ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು
ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ,ಎನ್ ಜಿಒ ಮತ್ತು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲವಸೂಲಾತಿಗೂ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು
ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಅಂದರೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಜ್ಞಾನವನ್ನು

ಪಡೆಯಲು

ಬ್ಯಾಂಕ್

ಗಳಿಗೆ

ಸಹಾಯ

ಮಾಡುವುದು, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸಗಳು
ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

ಗ್ರಾಮೀಣ

ಜನರಿಗಾಗಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್

ಗಳು

ಉಳಿತಾಯ

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈ
ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು, ಮನೆ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಾಲವನ್ನು
ಪಡೆಯುವುದು

ಸಾಧ್ಯ.

ಬ್ಯಾಂಕ್

ಗಳು

ಗುಂಪು

ಸಾಲ

ಕೊಡಲು

ಇದು

ಅನುವು

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸುಧೀರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್, ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್
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