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ಸರಕು ಮತು� �ೕ�ಾ ��� (�ಎ� �)ಮಂಡ�ಯು �. 17ರಂದು ನ�ದ ತನ� 45�ೕ
ಸ�ಯ�� , ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ ಆಧ��ದ ���ಷ� ಉಪಕರಣಗಳ� ಮತು�
ಅವ�ಗಳ �� �ಾಗಗಳ �ೕ� �ಎ� � ಯನು� �ೕ 5�ಂದ �ೕ 12�� ���ಸುವ
��ಾರಸು �ಾ�ದು� 2021ರ ಅ�ೂ�ೕಬ� 1�ಂದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ� ಇದು �ಾ��
ಬರ��. �ೕಶದ �ೌರಶ�� ವಲಯದ�� ಈ ಸು��ಯು ಆ�ಾತ ಸೃ����. ��ಧ
�ೕಜ�ಗಳ �ಚ�ಗಳ �ೕ� ಇದು �ಾವ �ೕ�ಯ ಪ��ಾಮ �ೕರಬಹುದು ಎಂಬ
ಬ�� �ೕಜ� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವವರು ಆತಂಕ�ೂಂ��ಾ��. ಈ �ಎ�� �ಚ�ಳವ�
ಬಂಡ�ಾಳ �ಚ�ವನು� ಕ�ಷ� �ೕ 4.5ರಷು� ���ಸುವ ��ೕ� ಇ�. ಮ��ಾಲದ
�ಾರ�ೕಯ ��ಾಸ ಟ��� ಪ�ವ��ತ ‘� �ೕ� �ಂಟ� �ಾ� ಎ����� ’
�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಉ�ಾ�ಟ� ಸಂದಭ�ದ�� �ಾತ�ಾ�ದ ��ೂ� �ಇಒ �ೕಹ� ���
�ಎ�� ��� �ಚ�ಳ ಕು�ತು ತಮ� ಅ���ಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾಧ�ಮದ �ೂ�
�ಾತ�ಾಡುತ� ಅವರು , ‘��� ಏ��ಯು ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ �ೕತ�ದ
�ಳವ��ಯ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��. ಸ�ಾ�ರವ� ಕ�ಷ� ಪ� 100 �ಾ�� �ಂತ
ಕ�� �ಾಮಥ��ದ �ಾ��� ಗಳ �ೕ�ನ �ಎ� � ದರವನು� ಕ�� �ಾಡ�ೕಕು.
ಈ �ೌರ ಫಲಕಗಳ ��ಯು ಅತ�ಂತ ಕ�� �ಾಗೂ �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಆಗ
ಸ�ಾಜದ ಎಲ� ವಗ�ದ ಜನ�� ಇದು ಲಭ��ಾಗುತ�� ’ ಎಂದು �ೕಳ�ತ� �ೕ��ಯ��ದ�
ಕ�ಾ�ಟಕದ ಇಂಧನ ಸ�ವ ಸು�ೕ� ಕು�ಾ� ಅವ�� ಈ ಕು�ತು ಮನ�
�ಾ�ದರು. 
ಈ �ೕ�ಯ ಬದ�ಾವ��ಾ�ಾಗ , �ಾರತವ� ಅ��ೕ�ತ�ಾ� �ದು�� �ಕ�ಟ�ನು�
ಎದು�ಸ�ೕ�ಾದ ಪ����ಯ ಅಂ�� ಬಂದು �ಂ��. �ಾರತದ 135 ಕ��ದ�ಲು
�ಾ�ೂೕತ�ನ� �ಾ�ವರಗಳ �ೖ� ಅಧ�ಕೂ� �ಚು� �ಾ�ವರಗಳ�� ಕ��ದ�ಲು ಸಂಗ�ಹ �ಾ�ೕ
ಕ�� ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ವರಗಳ� ಬ�ೕ �ೂ�ಯ�� ನ�ಯು��� ಎನ��ೕಕು.
�ೕಶದ ಅಗತ�ದ �ೕ 70ರಷು� �ದು�� ನು� ಕ��ದ�ಲು ಆಧ�� ಪ�ಯುವ �ೕಶದ��
ಇದು ಆತಂಕ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ �ಷಯ. �ಾಗ�ಕ �ೂೕಂ�ನ ನಂತರ
ಸು�ಾ���ೂಳ����ರುವ ಆ��ಕ�ಯು ಈ �ಚ�ಳದ ���ಂದ ಹ� ತಪ��ವ ಭಯವ�
ಇಲ��ಲ�. 
ಇ��ೕ��ನ ವಷ�ಗಳ�� ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ಯ ಪ��ಾಮವನು� ತ��ಸುವ
ಉ��ೕಶವನು� ಈ�ೕ�ಸಲು ನಮ� �ೕಶವ� ಪ�ಯ��ಸು��ದು� , ಕ��ದ��ನ �ೕ�ನ
ಅವಲಂಬ�ಯನು� ಕ�� �ಾಡ�ಾ��. �ಾ�ಾ� �ಾರತದ�� ಉ�ಾ�ದ�ಯು
��ಾನ�ಾ��. �ಾರತದ ಇಂಧನ ಸ�ವ ಆ�. �. �ಂ� ಸಂದಶ�ನ��ಂದರ��
�ಾತ�ಾಡುತ� , ಪ����ಯು ಬಹಳ ಅ���ತ�ಾ�ದು� , �ೕಶವ� ಮುಂ�ನ ಐ�ಾರು
�ಂಗಳ� ಇ�ೕ �ಗು ಪ����ಯ�� ಇರ�ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದು �ೕ�ದ�ರು ಎಂಬುದು
ಗಮ�ಾಹ�. 

                                                                         ಸಂವಹನ ತಂಡ, ��ೂ�

ಸಂ�ಾದ�ೕಯ
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�ಎ�� ದರದ�� 5% �ಂದ 12% � ಬದ�ಾವ�

45�ೕ �ಎ� � ಮಂಡ�ಯ ��ಾರ�ನ ಪ��ಾರ
ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ ಉಪಕರಣಗಳ �ೕ�ನ
ಸರಕು ಮತು� �ೕ�ಾ ���ಯನು� 2021ರ ಅ�ೂ�ೕಬ�
�ಂದ �ಾ�� ಬರುವಂ� 5% �ಂದ 12% ��
����ರುವ�ದು �ಮ��ಾ� ����. �ವರಗಳನು�
��ಯುವ �ದಲು ಏನು ಬದ�ಾವ��ಾ�� ಎಂಬ
ಬ�� ಸ�ಲ� ಸ�ಷ��ಯನು� ಪ��ೕಣ.

�ೂೕ�ಾ� �ಾಟ� �ೕಟ�ಗ�� ಇದು
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ���ೕ? ಇಲ�. ದರ ಬದ�ಾವ�ಯು
���ಷ��ಾ� �ೌರಶ�� ಆ�ಾ�ತ �ಾಧನಗ�ಾದ
�ಳ�ನ ವ�ವ��ಗಳ� , ಇನ�ಟ��-ಆ�ಾ�ತ
ವ�ವ��ಗಳ� , �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ ವ�ವ��ಗಳ� , DEP

ವ�ವ��ಗಳ� ಇ�ಾ��ಗ�� �ಾತ� ಅನ��ಸುತ��.

�ೂೕ�ಾ� �ಾಟ� �ೕಟ� ಗಳ �ೕ�ನ �ಎ� �
ಈಗಲೂ 5% ರ ದರದ��ೕ ಇ�.

 

�ೂೕ�ಾ� ವಲಯದ �ೕ� �ಎ�� ಏ��ಯ ಪ��ಾಮ, 

���ಾಗಗಳ ಪ���� ಏನು? - �ೕಕ�ಾ 5ರ �ಎ� � ದರ�� ಒಳಪ��ದ�
�ಾ�ನ� ಗಳ� , �ಾ�� �ಗು��ೕಟ� ಗಳ� , ಲು�ನ�ಗಳ� , ಇ� ವಟ�� ಗಳ� ಮತು�
�ಾ�� ಗಳಂತಹ �� �ಾಗಗಳ� ಈಗ 12% �ಎ� �� ಒಳಪಡುತ��. 

ಈ �ೂ�ಯನು� �ಾರು �ೂರು�ಾ��? �ಾವ� �ಎ� � ಕು�ತು �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ,

�ಚು�ವ� ���ಯ ಅಂ�ಮ �ೂ� �ೂರುವವರು �ಾರು ಎಂಬುದನು�
ಅಥ��ಾ��ೂಳ��ೕಕು. �ಎ�� ಎಂದ� ಪ�ೂೕ� ��� ಎಂದಥ�; ���ಯನು�
ಅಂ�ಮ ಬಳ��ಾರ�ಂದ ಸ�ಾ�ರವ� �ೕರ�ಾ� ಸಂಗ��ಸುವ��ಲ� , ಅಂ�ಮ
ಬಳ��ಾರ�� ಸರಕು/�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ��ಗ�ಂದ ���ಗಳನು�
ಸಂಗ��ಸ�ಾಗುತ�� , ಆದ� ಸಂ��ಗಳ� ಈ ���ಯನು� �ಾ�ಹಕ��
ವ�ಾ��ಸುತ��. ನಂತರ ಅದನು� ಸ�ಾ�ರ�� ರ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುತ��. ಆದ��ಂದ ,

ಅಂ�ಮ �ೂ�ಯನು� ಅಂ�ಮ ಬಳ��ಾರರು ಅಂದ� �ಾ�ಹಕರು ಭ�ಸು�ಾ��.

Nitish Nayak, Area Manager 

Accounts
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ಈ ಬದ�ಾವ�ಯು �ೂೕ�ಾ�  ವಲಯ�� �ೂಸ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ��. �ಂ�ನ
5% �ಎ� �� �ೂೕ��ದ�, ಇದು ಗಮ�ಾಹ� �ಚ�ಳ�ಾ�� ಮತು� �ಾ��ಯ��ರುವ
ಮತು� ಮುಂಬರುವ �ೕಜ�ಗಳ �ೕಲೂ ಪ��ಾಮ �ೕ��. 

�ೕವ� ಈ ಬ�� ��ವ�� ಪ�ಯ�ೕ  ಕತ��ಯ�� ಇರಲು ಬಯಸು��ೕ�ಾ? 

ಬಡವರ �ೕವನದ ಗುಣಮಟ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ-ಆ��ಕ ಅ�ವೃ��ಯನು� ಸು�ಾ�ಸುವ
���ನ�� �ೂ�ಯ ಹಂತದವ�ಗೂ �ಲಸ �ಾಡುವ,  ಸು��ರ ಇಂಧನ ಪ��ಾರಗಳನು�
ತಲು�ಸುವ�� ಪ�ಮುಖ�ಾ� ಗಮನಹ�ಸುವ ಸಂ���ಾ� �ಾವ�, ಈ �ಎ�� �ಚ�ಳವ�
ಬಡವರ �ೕ� �ಚು�ವ� �ೂ��ಾಗುತ�� ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ಲ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
�ಾ�ಕ ಕುಟುಂಬದ ಆ�ಾಯವ� �ೕವಲ ರೂ. 4,500/- ಇರುವ �ಾರತದ �ಾ��ೕಣ
ಜನಸಂ��ಯು 2022 ರ�� 506 ��ಯ� ತಲುಪ�ತ�� ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��. 

�ೌರವ�ವ��ಯ ಸ�ಾಸ� �ಚ� 18,000/- ರೂ ಎಂದು ಪ�ಗ��ದ�, ಅದರ �ೕ� �ೕ
7ರಷು� �ಎ� � �ಚ�ಳ�ಾದ�, ಒಟು� �ಚ�ದ�� 1,260/- �ಚ�ಳ�� �ಾರಣ�ಾಗುತ�� .

ಪ�� ವ�ವ��� ತಗಲುವ ಈ ಏ�ದ �ಚ�ವ� ಆ ಮ�ಯ ಸು�ಾರು 8.5 �ನಗಳ ಆ�ಾಯ��
ಸಮ�ಾ�ರುತ��. �ಾರ�ೕಯ ಜನಸಂ��ಯ 97.8% ರಷು� ಮಂ� �ದು��  �ೌಲಭ�
�ೂಂ��ಾ�� ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ�� �ದು�� ಲಭ��ಯು 2015-16 ರ�� ಸ�ಾಸ�
12 ಗಂ�ಗಳಷು� ಇದು�ದು 2020 ರ �ೕ�� 20.50 ಗಂ�ಗ�� ಏ���ಾ��.  

ಇಂದು, ಕ��ದ�ಲು ಪ��ೖ� �ೕ�ಸು��ರುವ�ದ�ಂದ �ಾರತವ� �ೕವ� �ದು��
�ಕ����ೂಂ�� �ಣ�ಾಡು���. �ಾನೂ�� (�ಾ��) ಋತು�ನ ��ಾ�ಯಕ ಹಂತದ��
�ದು�� ಕ�ತವ� �ೕ�ಾವ�ಯ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ�� ಎಂದು �ೖತರು
ಆತಂಕಪಡು���ಾ��. ಇಂತಹ ಸಂ�ಾವ� ಆತಂಕಗಳ ನಡು� �ಾರತದ ಬಹು�ಾಗದ��
ಹಬ�ದ ಋತು ಆರಂಭ�ಾ��. �ಾರತವ� �ದು�� �ಾ� ತನ� 135 ಕ��ದ�ಲು ಆಧ�ತ
�ದು�� ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಾ�ವರಗಳ �ೕ� �ಚು� ಅವಲಂ�ತ�ಾ��. ಎ�ಾ� ಅಂ�ಾಜುಗಳ
ಪ��ಾರ, ���ನ �ಾ�ವರಗಳ�� �ಲ�ೕ �ನಗ�� ಆಗುವಷು� ಕ��ದ�ಲು �ಾ�ಾ�ನು ಉ���.

ಈ �ಕ����ಂದ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ�, ��ೕಷ�ಾ� ��ೂ� �ಾ�ಹಕರು  �ಚು� ನಷ� 
 ಎದು��ದ� ಆಶ�ಯ��ೕ�ಲ�. ��ಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ�ನು� ಪ��ೖಸಲು ಇಂದು
�ದು�� ನು� ಅವಲಂ��ರುವ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ ಲ�ಾಂತರ ಮಕ��� ಇದರ �ೂ�
ತಟ���.

ದೃಢ�ಾದ �ೕ�ಗ��, ಆದ� ಗು� �ಾಧ�� ಅ��ೕ ಸದೃಢ �ಂಬಲ�ಲ�:
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 2022 ರ �ೕ�� 175 ��ಾ �ಾ��  ನಷು� ಮತು� 2030 ರ �ೕ�� 450 ��ಾ �ಾ�� 

ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ �ದು��  ಉ�ಾ��ಸುವ �ಾ�ವರಗಳನು� �ಾ��ಸುವ ಉನ�ತ
ಗು�ಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ ��ೕ���. ಕ��ಣ, �ಾ�ಂಗ�ೕ�, �ಾಮ�, �ಕ�, �ೂೕ�ಾ��,
ಅಲೂ���ಯಂ, �ೕಸ, ಸತು, ತವರ, ಮತು� �ೂ�ೕ�ಯಂ - ಅ�ರುಗಳ� ಮತು� �ೕಸದ
�ೕ� �ಎ� �ಯ�� ಇ�ೕ �ೕ�ಯ �ಚ�ಳ�� ��ಾರಸು �ಾಡುವ�ದು ಕಳವಳ��
�ಾರಣ�ಾ��. ಈ ಸರಕುಗಳ �ೕಲೂ �ಎ� �ಯನು� 5% �ಂದ 12% �� ���ಸಲು
ಪ��ಾ��ಸ�ಾ��. ಕ�ದ ಆರು �ಂಗಳ��, ಉಕು�, ಅಲೂ���ಯಂ ಮತು� �ಾಮ�
�ೕ�ದಂ� ಸರಕುಗಳ �� ಏ��ಯು �ೌರ ಉದ�ಮದ �ೕ� �ೂ� �����.

�ಎ� �ಯ�� ಈಗ ಪ��ಾ��ತ �ಚ�ಳ�ೂಂ��, ಸ�ಾಲುಗಳ� ��ಾ���. �ೂೕ�� -19

�ಾಂ�ಾ��ಕದ ಎರಡ�ೕ ಅ�ಯ ಪ��ಾವ�ಂದ �ೌರ ವಲಯವ� ಈಗ��ೕ
�ೕತ���ೂಳ�ಲು �ಾ�ರಂ���. �ಾ�ನ� �ಸಜ��ಯನು� ಶೂನ����ಸುವ (net zero

emission) ಗು� �ಾ�ಸ�ೕ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� ಶ��ಯ ಉ�ಾ�ದ��ಾ�
ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ �ೕ� ಅವಲಂಬ� �ಚು���ರುವ ಸಂದಭ�ದ��
�ಎ� � ಏ��ಯ �ೂ��ಂ�ಾ�, �ಾವ� ಮುಂ�ಡವ ಒಂದು ���� ಪ���ಾ�
ಮೂರು ��� �ಂದ�� ಇಡು����ೕ�. ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ �ೕತ�ವನು� ಸ�ಾ�ರವ�
ಆದ��ಯ ವಲಯ�ಂದು ಪ�ಗ��ರುವ�ದ�ಂದ ಇದು ಇನ�ಷು� ಪ�ಸು�ತ�ಾಗುತ��. 

 ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ ವಲಯವ� ಇಂದು ಎದು�ಸು��ರುವ ಅ�ತ�ಗಳ� ಮತು�
ಸ�ಾಲುಗಳ ಸ���ೕಶದ�� �ೕ� �ರೂಪಕರು ��ಯ�� ಉತ�ಮ �ಾಗೂ ಸು��ರ
ಭ�ಷ��ಾ�� ���ನ ಸಮಯ ���ೕ�� �ಲಸ �ಾಡ�ೕ�ಾ��.
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ಹ�ರು ಇಂಧನ�� ಸಂಬಂ��ದ ಚಟುವ�� ಮತು� ಉದ�ಮ  �ಸ�ರ��ಾ� �ೂಸ
�ಾ�ಗಳನು� ��ಯಲು ��ೂ� �ೕಘ��ಾಲ�ಂದಲೂ ಗಮನ ಹ���. ಉದ�ಮ
�ಾಮಥ�� ಇರುವ ಪ��ೕಶಗಳ�� �ೂಸ �ಾ�ಗಳನು� ಆರಂ�ಸಲು, ��ರ�ಾದ �ಾ�ಹಕರ
��ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಮತು� ನಗದು ಹ�ವನು� �ವ��ಸಲು ಇದು ಅವ�ಾಶ
ಒದ���. ಆಂಧ�ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಲಂ�ಾಣದ��  �ೌರಶ�� ಆ�ಾ�ತ ಪ��ಾರಗಳ
ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಬಳ��ೂಳ��ವ ಉ��ೕಶ�ಂದ �ಸ�ರ� �ೕಜ�ಯು  �ೕ�ಾ�ವ�ಯ
ಗು��ಾ��. ಅದು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ��ೂ�ದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯನು� �ಂ�ಸುವ �ೂಸ
ಮತು� ಯಶ�� ಉದ�ಮ �ಾದ��ಾ� �ೂೕಚ�ಸಬಲು�ದು. ��ೂ�ೕದ �ಾ�ಾಟ �ಾ�ಯ
�ಸ�ರ� ಚಟುವ��ಯ ಅ�ಯ��, ಅನಂತಪ�ರ ಮತು� �ರುಪ� �ಾ�ಗಳನು� ಇ��ೕ��
��ಯ�ಾ��. ದ�ಣ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೂರ� ತನ� ಚಟುವ��ಗಳನು� �ಸ��ಸುವ
�ಾಧ��ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಈ ಕ�ೕ�ಯು ಅತ�ಂತ ವ�ವ��ತ�ಾದ
ಉದ�ಮಗಳ�� ಒಂ�ಾ��. �ೂಸ �ಾರುಕ��ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಟುವ�� �ಸ�ರ�
�ಾ��ೂಳ�ಲು ಮತು� �ಾಭ ಪ�ಯುವ ಉ��ೕಶ �ೂಂ�ರುವ ಉದ�ಮಗಳ�
�ಾಣತನ�ಂದ ��ಾ�ರಗಳನು� �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��. ಆಂಧ�ಪ��ೕಶದ ಆರಂ�ಕ �ಸ�ರ�ಾ
�ೕಜ�ಯ�� ��ೂ�ೕ �ಾ�ಗಳನು� ��ಯಲು ಆಯಕ��ನ ಸ�ಳಗ�ಾದ ಅನಂತಪ�ರ
ಮತು� �ರುಪ�ಯನು� ಆ�� �ಾಡ�ಾ��. ಎರಡು �ಾ�ಗಳನು� ��ಯುವ�ದ�ಂದ
ಹಲವ� ಪ��ೕಜನಗ��.

��ೂ�ೕದ ಅನುಭ� ಜನ�ಂದ �ಸ�ತ �ಾಗ�ದಶ�ನ, �ೕ���ಾರ� ಮತು�
�ಯಂತ�ಣ
��ೂ�ೕದ ಅನುಭ� ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡ��ಂದು ಆಂಧ� ಪ��ೕಶ �ಸ�ರ�ಾ �ೕಜ�ಯ
ಅ�ಯ�� �ಾ�ಾ�ಚರ� ಮತು� �ಾ�ಾಟ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಾ��ಸಲು �ೂಡ��. 

�ಾ�ಗಳ �ಸ�ರ�, �ೕಜ�ಗಳ ��ಾ�ರ
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ಪ��ಾಮ�ಾ� ಖಚ��ಚ�ಗ�� ಪ�ರಕ�ಾ�ರುವ ಸ�ಳ: �ಾ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ
ಸಂದಭ�ದ�� �ಾ�ಾ�� ಮತು� ಪ��ಾಸವ� ಸುಲಭ�ಾಗುವಂತಹ ಪ��ೕಶಗಳನು� ಆ��
�ಾ��ೂಳ��ಾ��. ಅನಂತಪ�ರವ� �ಂಗಳ���ಂದ �ೕವಲ 214 ��ೕ ದೂರದ���
ಮತು� �ಂಗಳ�ರು - �ೖದ�ಾ�ಾ� �ಾ��ೕಯ ��ಾ�� 44 ರ ಮೂಲಕ 4 ಗಂ�ಗಳ
ಒಳ� �ಾಹನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂ��ೕ, �ರುಪ� ದ�ಣ �ಾರತದ
ಪ�ಮುಖ ಪ��ಾ�ೕ ಸ�ಳ�ಾ��. �ಾ��ೕಯ ��ಾ�� 75ರ ಮೂಲಕ �ಂಗಳ���ೂಂ��
ಸಂಪಕ� �ೂಂ��. �ರುಪ� ನಗರವ� �ಂಗಳ���ಂದ ಪ�ವ��� 250 ��ೕ
ದೂರದ��� ಮತು� ಸ�ಸು�ಾರು 4.5 ಗಂ�ಗಳ�� ತಲುಪಬಹುದು.
�ೂಸ �ೌ�ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶಗಳ�� ��ೂ�ೕ�ಾ� �ಾರುಕ�� ಗುರು�ಸು��ಯನು�
�ಸ��ಸುವ�ದು: ಆಂಧ�ಪ��ೕಶದ�� ��ೂ�ೕದ �ಾ��ಾರವನು� �ಸ��ಸುವ�ದ�ಂದ
�ಾ��ಾರದ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಲವ� ಪ��ೕಶಗಳ��  �ಾ�ಗಳನು�
��ಯುವ�ದ�ಂದ ��ೂ� �ಾ�ಂ� ಜನ�� �ಚು� �ೂೕಚ�ಸುವಂ� �ಾಡಬಹುದು.
ಅಂದ� �ಚು� ಜನರನು� ತಲುಪಬಹುದು. ಜ�� ಕಂಪ�ಯ �ಷ� ಮತು� ಗು�ಗಳನು�
�ೂಸ �ೌ�ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶದ�� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಪ��ಾವ �ೕರುವಂ� �ಾಡಬಹುದು.
�ೂಸ �ೌ�ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶದ�� ��ೂ�ೕ� ಈವ�� ಗುರು�ಸ�ಾಗದ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ
�ೌಲಭ�ಗಳ ಬ�� ��ದು�ೂಳ�ಲು, ಆ�ೂೕಗ�, ��ಣ, ಕೃ�, �ೕ�ನ ಸಮ��ಗಳನು�
ಅಥ��ಾ��ೂಳ�ಲು ಮತು� ಸು��ರ ಪ�ಸರ ವ�ವ��ಯ ಪ��ಾರಗಳನು� ರೂ�ಸಲು
ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡುತ��.

ಅನಂತಪ�ರ�ೕ ಏ�?ಅನಂತಪ�ರ ಪಟ�ಣವ� ಅನಂತಪ�ರ ���ಯ ಪ��ಾನ
�ೕಂದ��ಾ��. ಆಂಧ�ಪ��ೕಶದ ಅ��ೂಡ� ����ಾ�ದು�, 40 ಲ�ಕೂ� �ಚು�
ಜನಸಂ��ಯನು� �ೂಂ�� ಮತು� ಆಂಧ�ಪ��ೕಶದ�� 8 �ೕ �ಾ�ನದ���. ��ೂ�ೕ
ದೃ���ೂೕನ�ಂದ, ���ಯು ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಶ��ಯ (�ೌರ) ಬಳ��ಾ�
ಅ��ೕ�ಸಲು ಮತು� ಪ��ಾರಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ಇದು ಹಲ�ಾರು ಅವ�ಾಶಗಳನು�
ಒದ�ಸುತ��. ಕ�ದ ಹಲವ� ದಶಕಗ�ಂದ �ರಂತರ�ಾ� ಬರ �ೕ�ತ ����ಾ��.

ಇ��ನ ಆ��ಕ�ಯು ಮುಖ��ಾ� ಭತ� ಮತು� �ಲಗಡ� ಕೃ�ಯನು� ಅವಲಂ���.

�ಾರ�ೕಯ ಪ�ಾ�ಯ ��ೕಪದಪ��ೕಶದ�� ಅನಂತಪ�ರವ� ಮ��ರ�ನ ಪ��ೕಶದ���.

ಅಂದ� ಮ�ಪ��ಾಣ ಕ���ಾ��. ಅಂತಜ�ಲವ� ಮತ�ಷು� ಆಳ��
ಕು��ರುವ�ದ�ಂದ ಅನಂತಪ�ರ ���ಯ �ಾ�ಮಗಳ� �ೕ�ನ �ೂರ�ಯನು�
ಎದು�ಸು���. ಇ��ನ ಧ�ಾ�ವರಂ ಪ��ೕಶವ� �ೖ�ಂದ �ಾ�ದ �ೕ�� 
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�ೕ�ಗ�� �ೕಶದ��ೕ �ಸರು�ಾ��ಾ��. ಇದು �ೕ�� �ಾ��ಾರದ ಪ�ಮುಖ
�ೕಂದ��ಾ�ದು�, ಈ ಪ��ೕಶದ�� ���ೂಂ�ರುವ �ೕ�� ಸಂಬಂ�ತ �ೖ�ಾ��ಗಳ�
ಬಹು�ೕಕ ಜನರ �ೕವ�ಾ�ಾರ�ಾ��. ಆದ��ಂದ, ಇ�� ಇರಬಹು�ಾದ ಶ��ಯ
�ೂರ�ಯನು� �ೕ�ಸಲು ��ೂ�ೕ� ಅ��ೕಷ�ಾತ�ಕ ಅವ�ಾಶವ� �ೂ�ಯ��.

�ರುಪ� ಏ�?

�ರುಪ� ಆಂಧ�ಪ��ೕಶದ �ತೂ�ರು ���ಯ ಪ�ಮುಖ ನಗರ ಮತು� �ಂದೂಗಳ
�ೕಥ��ಾ��� ಬಹಳ ಪ��ದ��ಾ��. ಆಯಕ��ನ ಸ�ಳದ��ರುವ �ರುಪ�ಯು
ಆಂಧ�ಪ��ೕಶ, ಕ�ಾ�ಟಕ ಮತು� ತ�ಳ��ಾ�ನ ಎ�ಾ� ��ಯ ���ಗ��ಂ��
ಉತ�ಮ ಸಂಪಕ�ವನು� �ೂಂ��.

�ತೂ�ರು ���ಯು 4 ದಶಲ�ಕೂ� �ಚು� ಜನಸಂ�� �ೂಂ�ದು� ಈ ��� 6 �ೕ
�ಾ�ನದ���. ಈ ���ಯ��ಯೂ ಸ��ಾದ ಆ�ೂೕಗ�, ��ಣ ಮತು� ಕೃ�
ಚಟುವ��ಗ�� ��ಾ��ಾಹ� ಇಂಧನವನು� ಪ�ಯುವ�� ಬಹಳಷು� ಸಮ��ಗ��.

ಅನಂತಪ�ರ ಮತು� �ತೂ�ರು - ಇ�ರಡಕೂ� ��ಯ��ರುವ�ದು ಕಡಪ ���. ಇದನು�
�ೕ� ಆ�ೕಗವ� ಆಂಧ�ಪ��ೕಶದ ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ಯ ��� ಎಂದು ಗುರು���.

ಅನಂತಪ�ರ ಮತು� �ತೂ��ನಂತಹ ಆಯಕ��ನ ಸ�ಳಗಳ�� ��ೂ�ೕ �ಾ�ಗಳನು�
��ಯುವ�ದು ಬಡತನ �ಮೂ�ಲ�ಯ ಅಂ�ಮ ಗು��ಂ�� ��ೂ�ೕ
�ಳವ��ಗೂ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��.

ರ��ಾಂ� �ಾ� ಎ�ಎಂ�, ಮುಖ� ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು.
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�ಾನು �ೕ�ೂೕ�ೂ�ೕ� ಮ���, �ಾಖ�ಂ� ನ �ಾಂ��
�ೕ�ದವನು. ನನ� �ಾ�ಾ ��ಣವನು� �ಾಂ�ಯ G ಆಂ�
H �ೖಸೂ�� ನ�� ಮು����. ನಂತರ �ಾನು ಎಂಐ�
ಭುವ�ೕಶ�ರ�ಂದ ಎ��ಾ���� ಮತು� ಕಮು���ೕಶ�
ಎಂ��ಯ�ಂ� ನ�� �.�� �ಾ��. ಆ ಬ�ಕ ITER

ಭುವ�ೕಶ�ರ�ಂದ ಕಮು���ೕಶ� �ಸ��
ಎಂ��ಯ�ಂ� ನ�� ನನ� ಎಂ.�� ಅನು�
ಪ�ಣ��ೂ���.  ��ಣವನು� ಮುಂದುವ�ಸುವ�ದು ನನ�
ಉ��ೕಶ�ಾ�ತು�. �ಾನು IISWBM �ೂೕಲ��ಾ��ಂದ
ಎನ�� �ಾ��ೕ� �ಂ� ನ�� ನನ� ಎಂ�ಎ ಕೂಡ
ಪ�ಣ��ೂ���.

 ಕ���ೂಂದು ಸುಂದರ ವ�ವ��: �ೕ�ೂೕ�ೂ�ೕ� 

ಈಗ ��ೂ�ೕದ ��ಾ�ಸ ��ಾಗದ�� ಇಂಟ�� ಆ� �ಲಸ �ಾಡು����ೕ�. �ಾನು
2021ರ ���ಂಬ� 8 �ಂದ ಈ ಕಂಪ�ಯ �ೂ�� �ಲಸ �ಾಡು����ೕ�. ಕಂ���
�ೕರುವ �ದಲು, ಕಂಪ�ಯ�� �ಲವ� ಜನರು �ಾತ� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ��, ಉ�ದವರು
�ಲಸದ ಬ�� �ಾತು �ಾತ� ಆಡು�ಾ�� ಎಂಬ ತಪ�� ಗ��� ನನ� ಇತು�, ಆದ� ಇ���
ಬಂದ ನಂತರ ಎ�ಾ� ಜನರು ತುಂ�ಾ ��ೕಹಪರ�ಾ�ದು� �ಲಸ �ಾಡುವ�ದನು� �ೂೕ�ದ
�ೕ� ನನ� ಗ��� ಬದ�ಾ�ತು. ಅವರು ನ�ೂ�ಂ�� ��ೕ�ತರಂ� �ಾತ�ಾಡು�ಾ��.

ಅವರು ಕಂಪ�ಯ ಬ�� ���ನ �ಾ�� ಹಂ��ೂಂ��ಾ�� ಮತು� ನನ� ತುಂ�ಾ
ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವ ಹಲವ� �ಷಯಗಳ ಬ��ಯೂ �ಾ�� ಹಂ��ೂಂ��ಾ��.

ಒಂದು ಕ�ೕ� ಆವರಣದ�� ಶ��ಯ ಬಳ�ಯನು� ಸಂರ�ಸಲು ಮತು� ಶ��ಯ ಬಳ�ಯ
�ಾ�ಗಳನು� ಪ��ಹಚು�ವ ಪ�����ೕ ಶ�� �ವ�ಹ� ಎಂದು �ಾ��ಾ��ಸಬಹುದು.
ಇದರಥ� ಶ��ಯ ಬಳ�ಯನು� �ಯಂ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಕ�� �ಾಡುವ�ದು. ಈ
ಪ���� ಪ�ಸರದ �ೕ� ಉಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು
ಪ�ಯ��ಸುತ��. ಎನ�� �ಾ��ೕ� �ಂ� ಅಂದ� �ದು�� ಉಪಕರಣಗಳ�
ಬಳ�ಯ��ಲ���ಾ�ಗ ಅದನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಆ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ�ಸರದ 

�ೕಬ�ೂ�ೕ� ಮ���, ಇಂಟ��
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�ೕ� �ೕರುವ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಕ�� �ಾಡುತ�� ಮತು� ಉ��ಾಯದಂತಹ
ಅನುಕೂಲ�ಗ��ಂ�� ಇಂಧನ ದ��ಯ �ಾಧನಗಳನು� ಆ�� �ಾಡುತ��.

ಉತ�ಮ ಸ�ೂೕ�ೂ�ೕ�ಗಳ� ನನ� �ಲಸ�� ��ೕರ�. �ಾನು �ೕಪ� ಸ�ಾ��,

ಸ�� ಮತು� ವಸಂ� ಕು�ಾ� ಅವ�ೂಂ�� ��ೖ� ��ಾಗದ�� �ಲಸ
�ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ� ತುಂ�ಾ ಸಂ�ೂೕಷವನು�ಂಟು �ಾ��. ಇ��ಯವ��
�ಾನು ಎರಡು ಅ�ೖ� �ಂ� ಗಳ�� �ಲಸ �ಾ���ೕ�. ಅವ�ಗ�ಂದ�:

�ಾಖ�ಂ� ನ ��ಣ ಸಂ��ಗಳ�� ಅಳವ��ದ �ೕಂ��ೕಕೃತ ಮತು� ��ೕಂ��ೕಕೃತ
ವ�ವ��ಗಳ ಅಧ�ಯನ. ಮತು� �ಂಗಳ��ನ�� ��ೂ�ೕ �ೂೕ�ಾ� �ೖ� ��.�.ನ
ಆವರಣದ�� �ಲ ಮಹ�ಯ ಎನ�� ಆ��. �ಾನು ಕಂಪ�� ಆಗ�ಸುವ
�ದಲು, ಕಂಪ�ಯ �ಲಸವ� ನನ� MBA � ಬಹಳ ಪ�ಸು�ತ�ಾ�� ಎಂದು �ಾನು
ಅ�ತು�ೂಂ���ೕ�, �ೂೕ�ಾ� ಎನ��, �ಂ� ಎನ��, ಎನ�� ಆ��, HVAC,

ಕೂ�ಂ� ಟವ� ಮತು� ಥ�ೕ��ೖ�ಾ��� ಇ�ಾ��ಗಳ ಅಧ�ಯನದ�� ನನ�
ಕ�� ಬಹಳಷು� ಉಪ�ೕಗ�� ಬಂ��. ನನ� ಎರಡು �ಾ���ಕ� 

ಅ�ೖ� �ಂ� ಗಳ ಸಮಯದ�� �ೌರ ಶ�� ಮತು� ಶ�� �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಯ ಬ��
�ಾನ ಪ�ದು�ೂಂ�. ನನ� ಎರಡ�ೕ ಅ�ೖ� �ಂ� ಅವ�ಯ�� ಕಂಪ�ಯ ಎಲ�
ಜನರು ಈ ಕಟ�ಡದ �ದು�� ಉಪಕರಣಗಳ ಬ�� �ಾ�� ಸಂಗ��ಸಲು ನನ�
ಸ�ಾಯ �ಾ��ಾ��.

ಈ ಕಂಪ�ಯ ಇತರ ��ಾಗಗ�ಾದ �ಾ���� ಗಳ�, �ಎ� ಆ� (�ಾ����ೕ�
�ಾ�ಾ�ಕ ಜ�ಾ�ಾ��), ಇಆ� � (ಎಂಟ� ��� ��ೂೕ�� �ಾ��ಂ�),

ಎ� ಆ� ಮತು� ಅ�ೌಂ�� ಗಳ ಬ�� �ಾನು ಬಹಳಷು� �ಾ��ಯನು�
��ದು�ೂಂ�. �ಾನು ಈ�ಾಗ�ೕ ನನ� ಎರಡು �ಲಸಗಳನು� ಪ�ಸು�ತಪ����ೕ�
ಮತು� ಇದು ಸ�ರ�ೕಯ ಅನುಭವ�ಾ��. ನನ� ಪ�ಸು��� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ೂಸ
�ಷಯಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ಗಳನು� �ಾನು ಪ�ದು�ೂಂ�. ಅದು ಭ�ಷ�ದ�� ನನ�
ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��. ನನ� ಅನುಭವವನು� ಸಂ�ಪ��ಾ� �ೕಳ�ವ��ಾದ�, �ಾನು
�ಲಸವನು� ತುಂ�ಾ ಆನಂ�ಸು����ೕ� ಮತು� �ೂಸದನು� ಕ�ಯು����ೕ�. 
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ಸಂ��ಯ ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� ತುಂ�ಾ ಸಹ�ಾರ ಮ�ೂೕ�ಾವದವ�ಾ��ಾ�� ಮತು�
���ನದನು� ಕ�ಯಲು ಮತು� ನನ� ವೃ���ೕವನವನು� ಯಶ��ನ �ಾ�ಯ��
�ೂಂ�ೂಯ�ಲು �ಾನು ಉತು�ಕ�ಾ���ೕ�.
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ಎಲ��ಗೂ ��ಾ��ಾಹ� ಮತು� ಗುಣಮಟ�ದ ಆ�ೂೕಗ� ಮೂಲ�ೌಕಯ�ಗಳ
ಲಭ��ಯನು� ಖ�ತಪ�ಸುವ�ದು ಬಡತನ �ಮೂ�ಲ� ಮತು� ಸ�ಾನ ಅ�ವೃ���
ಬಹಳ ಮುಖ��ಾದು�ಾ��. �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗದ �ರುದ� �ೕಶವ� �ೂೕ�ಾಟವನು�
ಮುಂದುವ�ಸು��ರು�ಾಗ, ಆ�ೂೕಗ� ಸ��ಾಲಯ ಮತು� ��ೂ�ೕ �ೌರ ಶ���ಂ��
�ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ೌಲಭ�ಗಳನು� ನ�ೕಕ�ಸುವ �ೂಡ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು�
ಹ���ೂಂ��.

ಈ ಉಪಕ�ಮದ ಮೂಲಕ �ದಲ ಹಂತದ��, ಸು��ರ �ೌರ ಶ�� ಪ��ಾರಗಳ� ಮತು�
ದ� �ೖದ��ೕಯ ಉಪಕರಣಗಳನು� ಕ�ಾ�ಟಕ, ಮ�ಪ�ರ, �ೕ�ಾಲಯ,

�ಾ�ಾ�ಾ�ಂ� ಮತು� ಒ��ಾ �ಾಜ�ಗಳ ಆಯ� 10 ���ಗಳ�� 1278 ಆ�ೂೕಗ�
�ೌಲಭ�ಗಳ�� ಸಂ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��. ಲ�� �ಾಕಲು, �ಾ�ಯ ಮತು� ಮಕ�ಳ
ಆ�ೖ�ಯನು� ಬಲಪ�ಸಲು, �ಾ��ೕ ಮೂಲಭೂತ �ೂೕಗ�ಣ�ಯ ಮತು� ���ಕ� 

���  �ೕ� ನ�� �ೂೕ�ಾ� ಶ��ಯ  ಬಳ��ಾಗುತ��.  ಈ �ೌರಶ�� ಆಧ��ದ
�ೌಲಭ�ಗಳ�� ಶ�� ದ��ಯು ��ಾ��ದು�, �ೌರಶ��ಯ ಅಗತ�ವನು� ಉತ�ಮ
�ೂ�ಸುತ��. ಅಂದ� ಶ��ಯ ಬಳ�ಯನು� 50-60% ರಷು� ಕ�� �ಾಡುತ��. ಈ
ಉಪಕ�ಮವ� 10 ���ಗ�ಾದ�ಂತ �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ೌಲ� ಸರಪ�ಯನು�
ಅವಲಂ��ರುವ 5.7 ��ಯ� �ಂತಲೂ �ಚು� ಜನಸಂ��ಯ �ೕ� �ೕರ�ಾ�
ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��. 

�����ೕ ��ೕ� ��ಯ �ೕಜ�

12



ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ�� �����ೕ ��ೕ� �ಂದ ಧನಸ�ಾಯ �ೕಡ�ಾಗು���, ಇದನು�
�ೂೕ�� -19 �ೂೕಂ�ನ �ರುದ� �ೂೕ�ಾಡು��ರುವವ�� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು�
ಅಗತ�ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಾ��ಸ�ಾ��. ಕ�ದ 4 �ಂಗಳ��, ಈ ��ಯು 440

ದಶಲ� �ಾಲ� �ಂತಲೂ �ಚು� ��ಯನು� ಸಂಗ����. �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗ��
ಪ�����ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಂಬ�ಸಲು �ಾಲು�ಾರ ಸಂ��ಗಳ
ಎ� �ಓಗಳ� ಮತು� ಆಸ���ಗ��ಂ�� ಇದು �ಕಟ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು���.

�����ೕ ��ೕ� ನ ಸಂ�ಾ�ಪಕ ಸಂ�ೕ� �ೖ�ಾ�� �ೕಳ��ಾ��,- "ಈ ���ಗಳ��
ಜನ�� ತಲುಪ�ವಂ�, ಆ�ೂೕಗ� ಸೂಚ�ಂಕಗಳ �ೕ� ಪ��ಾವ �ೕರಲು �ೌರ
�ದು�� ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ�ಗಳ� ಒಂದು ಭದ� ಬು�ಾ�ಯನು� �ಾಕುವ �ಾಮಥ��
�ೂಂ�� ಎಂಬುದನು� �����ೕ ��ೕ� ತಂಡವ� ಅ�ತು�ೂಂ��. �����ೕ ��ೕ�
ತಂಡವ� ಈ ���ಗಳ��ನ �ಾಲು�ಾರರ ಒಕೂ�ಟವನು� ಒಟು�ಗೂ�ಸಲು ಮತು� ನಮ�
���ಯ�� ಫ��  �ಾ��   (full-stack) ��ಾನದ ಮೂಲಕ ಆ�ೂೕಗ� ವ�ವ��ಯ
�ೕ� ಸಮಗ��ಾ� ಪ��ಾಮ �ೕರಲು ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಅನುವ�
�ಾ��ೂಡುತ��.

ಕ�ದ 4 ವಷ�ಗ�ಂದ, ��ೂ�ೕ �ೕಶ�ಾದ�ಂತ ಆ�ೂೕಗ� ರ���ಾ� 1000 ಸು��ರ
ಶ��-�ಾ�ತ ಪ��ಾ�ೂೕ�ಾಯಗಳನು� ಅಳವ���. ಇದು ಸ��ೕಯ ��ಯ��
ಸ�ಾ��ೕತರ ಸಂ��ಗ��ಂ�� �ಾಲು�ಾ�� �ೂಂ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ�
�ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ��ಾ� ಆಯುಕ�ರು ಮತು� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೕ�ದಂ�
ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರದ ಅ��ಾ�ಗಳ ಜ� ಸಮನ�ಯ �ೂಂ��. ಇವರು ಈ
ಪ��ಾರಗಳನು� ಬಲಪ���ೂಳ��ವ�� ಮತು� ಸು��ರ�ಯನು� �ಾ��ಪ�ಸುವ��
��ಾ�ಯಕ�ಾ��ಾ��.
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��ೕ� ��� ಉಡು� ��� ಕುಂ�ಾಪ�ರದ
�ಾಕೂ��ನವರು. ಇಬ�ರು ಪ��ಾ�
�ಣ�ಕ�ಳ ತಂ��ಾ�ದು� ಪ���ಂ��
ಸಂತೃ��ಯ �ೕವನ ನ�ಸು��ದ�ರು.
�ೕವ�ಾ�ಾರ�� ಒಂದು ��ಾ� ಅಂಗ�
ನ�ಸು��ದ�ರು. ಒಂದು �ನ ಮ� �ೕ�ನ
�ೕ�ನ �ಾ�ಂ� ಸ�ಚ��ೂ�ಸಲು ಹ���ಾಗ
ಅ��ಂದ �ದು� ದುರದೃಷ�ವ�ಾ� ಅವರ
�ನು�ಮೂ�� ಏ�ಾ�ತು. ತಮ�
�ೖನಂ�ನ �ಲಸ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ�ದ
ಪ����ಯ�� ಅವರು ಪ��ಯನು�
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅವಲಂ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು. 
ಈ ಸಂದಭ�ದ�� �ನು�ಮೂ�
�ೂಂದ��ೂಳ�ಾದವ�� �ರ�ಾಗುವ
ದೃ���ಂದ ��ೂ�ೕ ಸಂ��ಯು �ೕ�ಾ
�ಾರ� ಸಂ��ಯ �ೂ� �ೕ� �ಲಸ
�ವ��ಸು��ತು�. ��ೕ� ��� ಅವ��
�ೌರಶ�� ಆ�ಾ�ತ ಬ�� �ಾಡುವ
ಯಂತ�ವನು� ಕಂ��ಯು �ೕ��
ರೂಪದ�� �ೕ�ತು. ಅವರ ಮ�ಯ��
ಒಂದು ವಷ��ಂದ ಈ �ಲಸ
ನ�ಯು��ದು�, ಮ�ಯ�� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ
�ಾವ� ತುಂಬಲು ಸಹ�ಾ��ಾ��. 

��ೕ� ��� ಆತ���ಾ�ಸ ����ದ �ೌರಶ��
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ಈ ಬ�� �ೂ�ಯುವ ಯಂತ�ದ ಮೂಲಕ ��ೕ� ��� ದಂಪ� �ಾರ�� 600 �ಂದ 700

ರೂ�ಾ� ಸಂ�ಾದ� �ಾಡ�ಾರಂ���ಾ��. ಇದು ಅವರ ಬದು�ನ�� ಒಂದು ಭರವ�
ಮೂ���. �ೕ�ಾ�ಾರ�ಯ ಪ��ಾರ ದ�ಣ ಕನ�ಡ, ಉಡು� ಮತು� �ೂಡ�ನ�� �ನು�
ಮೂ� ಮು�ತ�ಂ�ಾ� 310 ಮಂ� �ಾ��ಯ���ೕ ಇರ�ೕ�ಾ��. 



�ಾರ�ೕಯ ��ಾಸ ಟ��� (���) ಸು��ರ ಇಂಧನ �ೕತ�ದ ಉದ��ಗ�� ಹಣ�ಾಸು
�ಂಬಲ ಒದ�ಸುತ��. �ಾಲ ಪ�ಯಲು ಹಣ�ಾಸು ಸಂ��ಗಳ �ೂ�� ಸಂಪಕ� ಏಪ���
ಅವ�� ಈ ��ಾರಗಳ�� �ೕ�ಾದ ತರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸುತ��. ���ಯು ಸ��ೕ�
ಪ�� ಎಂಬ ಸಂ���ಂ�� �ಾಲು�ಾ��ಯನು� �ೂಂ��. ಹೂ�� ಮತು� �ಾ�ಪಕ
�ಾಲು�ಾರರ �ೂ� ಕ��ಯ ಫ�ತಗಳನು� ತೂ���ೂಂಡು �ೂೕಗುವ ಮೂಲಕ
ಪ��ಾರಗಳ�� ಈ �ಾನವನು� ಅಳವ�ಸುವ�ದು ಈ ಸಹ�ಾ�ತ�ದ ಉ��ೕಶ. ಸ��ೕ�
ಪ�� ಸಂ��ಯು ��ಧ ಸಹ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಲು�ಾರರ �ೂ� �ೕ��ೂಂಡು 

�ೖ�ಟುಕುವ �ೕ�ಯ�� ಸು��ರ ಇಂಧನ ಪ��ಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಸುವ �ಲಸ
�ಾಡು���. ಅ�ವೃ���ಾ� �ೖ�ಟುಕುವ ��ಾ��ಾಹ�, ಸು��ರ ಮತು� ಆಧು�ಕ ಇಂಧನ
ಬಳ�ಯು ಎ� � � 7ರ ಉ��ೕಶಗ�ಾ��. �ಾ�ಾ� ಸ��ೕ� ಪ�� ಸಂ��ಯು ಸಮೂಹ
���ಾ�ೕಲ��ಂ�� �ಲಸ �ಾಡ��. ಬಂಡ�ಾಳ ಸಂಗ�ಹ, ಹಂ��, �ೕಜ�ಯ
�ವ�ಹ� ಮತು� ಸಂ��ಗಳ� �ಾಗೂ ��ಧ ಪ��ೕಶಗಳ�� �ಾನದ ಹಂ��ಯತ� ಗಮನ
ಹ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅ�ೂಂದು ಮುಕ� �ೕ���ಾ� ��ಾಸ �ೂಂದುವ ��ೕ���.

ಸ��ೕ� ಪ�� �ೂ��ನ �ಾಲು�ಾ��ಯು ���ಯ �ಾಯ��ೖಖ�ಯ��ಯೂ
ಬದ�ಾವ� ತಂ��.

 ��� �ೂ�� ಸ��ೕ� ಪ�� ನ �ೕಜ�ಗಳ�
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ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ �ೕತ�ದ�� ��ೂ�
ಬಹಳಷು� �ಾಧ�ಗಳನು� �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ���ಯ
ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯು �ಾ. ಹ�ೕ� ಹಂ� ಅವರನು�
�ಾ�ಗ���. ಅವರು ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ�� ಒಬ�ರು
ಸದಸ��ಾ�ದು��ೂಂಡು, ��ೂ�ೕ�ೌಂ�ೕಶ� ಅನು�
���ಯ �ಾನದ �ಾಲು�ಾರ ಸಂ��ಯ�ಾ��
ಪ�ಗ���ಾ��.

���ಯ ಸಹ�ೕಗದ�� ��ೂ� �ೂಸ�ಾದ ಬಳ��
ತಕು��ಾದ ಆ��ಾ�ರಗಳನು� �ಾಡಲು ಮುಂ�ಾ��.

�ೌರಶ��ಯ ಮೂಲಕ �ೕವಲ �ಳ�ನ ವ�ವ��ಯ��ೕ
ಅಲ�, ಅದಕೂ� ���ಾದ �ಾಧ� �ಾಡಬಹು�ಾ��.

�ೌರಶ��ಯನು� ಆಧ�� �ಾಯ� �ವ��ಸುವ �ಾದ�
��� �ೂೕ��ಂದನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
ಈ�ಾನ� �ಾರತ ಪ��ೕಶ�ಂದ ಬಂದ12 ಮಂ�
ಅಹ��� ��ೂ�ೕ ತರ�ೕ� �ೕ��.

ಈ�ಾನ� �ಾರತದ ��ಧ ಪ��ೕಶದ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ೌರಶ��ಯ��ೕ ಆಧ��ದ ಅ��
�ರ�ಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾ��. ಮ��ಾಲದ�� ಒಂದು �� ಇಂ��ಾವ��ೕ ಸೃ��ಸುವ
ಉ��ೕಶ ನಮ��. �ೌರಶ��ಯ �ಾಧ��ಗಳನು� �ೕ� ಸಹ�ಾ�ತ�ದ�� ಪ��ಾರ
�ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ ಜನ�� �ಚು� ಸ�ಾಯ�ಾಗ��. ಅದರ��ಯೂ
ಮುಖ��ಾ� ಇನೂ� ಸಂಪ��ಸ�ೕ ಇರುವ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶವನು� ತಲು� ಅ��ನ ಜನರ
�ೕವನ ಮಟ� ಸು�ಾರ�� ಎ� �� ತಂತ��ಾನ ಬಳಸುವ�ದು �ಾಗೂ ಅವ�� ��ಧ
ಉತ�ನ�ಗಳ ಆ��ಾ�ರ�� �ರ�ಾಗುವ ಮೂಲಕ, �ಾರುಕ�� �ಸ�ರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ
ಮೂಲಕ, �ಾಲವ�ವ��ಯ�� ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಸಮು�ಾಯ ಸಂಪಕ�ಗಳನು�
ಕ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ ಜನರ ಒಟು� ಆ�ಾಯ ವೃ��� ಸಹಕ�ಸುವ�ದು
ಸುಲಭ�ಾಗ��.

ಎ� �� ತಂತ��ಾನವನು� ಬಳ��ೂಂಡು ಮತು� ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ�ಂದ ಲಭ�
ಇರುವ ಎಲ� �ೕ�ಯ �ೕ�ಗಳನು� ಪ�ಯಲು ಅವ�ಾಶ ಸೃ����ಾಗುವ�ದು. ಈ ಮೂಲಕ
ಸಮಗ� �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ ಅ�ವೃ�� ಪ�� ಉ�ೂ�ೕಗ ಸೃ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅ�ೕ �ೕ�
�ೌರ ಇಂಧನ �ೕತ�ದ�� ಸ� ಉ�ೂ�ೕಗ�� ತರ�ೕ� �ೕ� ಮತು� �ಂಬಲ ಒದ�ಸುವ�ದು.
ತಳಮಟ�ದ�� �ಲಸ �ಾಡುವ ಎ� �ಒಗ��, �ಾ��ೕಣ �ೕ�ಾ ಕಂ��ಗ�� ಮತು� 
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�ಾ��ೕಣ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ��ಗ�� ತಂತ��ಾನ ಪ�ಸರಣ�ಾ�� ದೃಢ�ಾದ ಮತು� ಸು��ರ�ಾದ
�ಾಧ�ಮಗಳನು� ಕ��ಸುವ�ದು ಒ�ಾ�� ಉ��ೕಶ�ಾ��.

��� �ಾಯ��ವ��ಸುವ �ೕತ�ಗಳ�� �ದಲು ಉದ��ಗ�� ತರ�ೕ� �ೕ�ತು.
�ೂ��, ಆ�ಾರ ಉತ�ನ�ಗಳ�, ಎಂ�ಾ��ಡ� ಮುಂ�ಾದ ತರ�ೕ�ಗಳನು�
�ೕಡ�ಾ�ತು. ಈ�ಾಗ�ೕ ಉದ�ಮಗಳ�� �ೂಡ���ೂಂಡವ�� ಅಗತ��ರುವ
ಹಣ�ಾಸು ಸಂಪಕ�ಗಳನು� ಕ���,�ರವ� ಪ�ಯಲು ಇರುವ �ೂಡಕುಗಳನು� ��ಾ��ತು.
�ದು�� ಪ��ೖ�ಯು �ಯ�ತ�ಾ� ಇಲ��ೕ ಇರುವ ಕ�ಗಳ�� �ೌರ ಇಂಧನ ಆ�ಾ�ತ
ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಪ�ದು ಸ�ಯಂ ಉ�ೂ�ೕಗ �ವ��ಸಲು �ೕ�ಾದ ಶ�� ಮತು� ಹಣ�ಾ�ನ
�ರವನು� ��� ಒದ��ತು.
ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಇಂಧನ ಉತ�ನ�ಗ�� ಹಣ�ಾಸು �ರವ� ಒದ�ಸುವ�� ಇರುವ
�ೂಡಕುಗಳನು� ಬ�ಹ�ಸುವ ���ನ�� ��� ವ��ಂದ �ೕ�ಾದ�ಂತ �ಾಗೃ�ಕ
ಅ��ಾನವನು� ಹ���ೂಳ��ಾ�ತು. ಹಣ�ಾಸು�ಾರರು, �ಾ�ಂ� �ಾ��ೕಜ� ಗಳ� ,
�ೕ�� ಆ�ೕಸ� ಗಳ� , ಉನ�ತ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ನ�ೕಕೃತ ಇಂಧನ ಆ�ಾ�ತ
ಉತ�ನ�ಗ�� ಹೂ�� �ಾಡಲು �ಧ���ರುವವ�� ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾ�ತು.
��� ಮೂಲಕ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ ಉತ�ನ�ಗ�� �ೌರಶ�� ಅಳವ�� 

ಸ��ೕ� ಪ�� �ೂ� ಒಪ�ಂದ �ಾ��ೂಂಡ ���ಯು �ಾಲುಕ�ಯುವ ಯಂತ�, ಕೃ�
ಆ�ಾ�ತ �ೕ� ಸಂಸ�ರಣ ಯಂತ�, ���ಾನ� ಸಂಸ�ರ�, ���, ಕುಂ�ಾ�� ಮತು�
�ೂೕ�� �ೂ�ೕ�ೕ� ಗಳನು� �ೌರಶ�� ಆಧ�� �ವ��ಸುವಂ� �ಾ��. ಸು��ರ
�ೕವ�ೂೕ�ಾಯ ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ���ಯು �ೕಶದ�� ಎರಡು
ವಲಯಗಳ�ಾ�� ಅಂದ� ದ�ಣ ಮತು� ಈ�ಾನ� ವಲಯಗಳ�ಾ�� �ಂಗ��ೂಂಡು �ಲಸ
�ೖ����ೂಂ�ತು. ಆ�ಾ ಪ��ೕಶಗಳ �ಾ��ಕ �ೌ�ೂೕ�ಕ ಅಗತ�ಗ�� ತಕ�ಂ�
ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಅಳವ��, �ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸ�ಾ�ತು. ದ�ಣ ವಲಯದ�� 140 ��ಧ
ಸು��ರ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ ��ಾನಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ�ತು. ಆ �ೖ�  �ೌರಶ��
ಅಳವ��ದ 101 �ೕಜ�ಗಳ� ಸಂಪ�ಣ��ೂಂ��. ಅ�ೕ �ೕ� ಈ�ಾನ� ವಲಯದ��
280 ��ಧ �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ �ಾದ�ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ�ತು. ಈ �ೖ� 55

�ೕಜ�ಗಳ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ��. ��ಾರ, ಅ�ಾ�� (ಈ�ಾನ��ಾರತ), ಒ��ಾ,
ಕ�ಾ�ಟಕ, ಮ�ಾ�ಾಷ�, ಉತ�ರ ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಹ� – ಈ ಏಳ� ಪ��ೕಶಗಳ��
��ೂ��ೌಂ�ೕಷ� �ೂ�� ���ಯು ಈ�ಾಗ�ೕ �ಲಸ �ವ��ಸು���. ಈವ�� ಆರು
ತರ�ೕ�ಗಳನು� ನ��ದು�, ಪ��ೕ ತರ�ೕ�ಯ�� 25 ಹಣ�ಾಸು�ಾರರು (�ಾ�ಂಕ��)

�ಾಗವ���ಾ��.
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�ಾ�ಂ� ಗಳ� ಈ�ಾಗ�ೕ ��ೂ�ೕ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಗಳನು� �ೕಡು���. ತರ�ೕ�ಯು
��ೕ�ತ ಪ��ಾಮವನು� �ೕ��. ಆದ� �ಾಯ��ೕತ�ದ�� �ಾ�ಂ� ಗ�� ಒಂದು ಸಮಗ�
�ಂಬಲದ �� ವ�� ಲಭ��ಾದ� ಆಗ ಹಣ�ಾಸು �ರವ� �ೕಡುವ�ದು ಇನ�ಷು�
ಸುಲಭ�ಾಗ��. ಇದನು� �ಾಧ��ಾ�ಸುವ ���ನ�� ��ೂ� �ೌಂ�ೕಶ� ಕೂಡ ಸ��ೕಯ
ಉದ��ಗಳ� ,ಎ� �ಒ ಮತು�, �ೕ� �ರೂಪಕರ �ೂ�� �ಾಲು�ಾ�� �ಾ��ೂಂಡು
�ಲಸ �ವ��ಸು���. �ೕ�� ಮತು� ಪ��ೖ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾಲ �ೂಡುವ�ದ��ೕ
ಅಲ��, �ಾಲವಸೂ�ಾ�ಗೂ ಪ�ರಕ�ಾದ ವ�ವ��ಯನು� ಕ��ಸುವ ದೃ���ಂದ �ಲಸಗಳ�
ನ�ಯು���. ಅಂದ� �ಾಂ��ಕ �ಾನವನು� ಪ�ಯಲು �ಾ�ಂ� ಗ�� ಸ�ಾಯ
�ಾಡುವ�ದು, �ಾಲ ಪ�ಯುವವ�� ಅದನು� �ೕ�ಸುವ �ಾಮಥ��ವನು� ವೃ��ಸುವಂ�
�ಾಡುವ�ದು, �ಾ�ಹಕರು ಮತು� ಉದ��ಗ�� ಆ��ಕ �ಾ�ರ�ಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು
ಮತು� ತಂತ��ಾನವನು� ಸೂಕ� ಶ����ಂ�� ಬಳಸಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವ �ಲಸಗಳ�
ನ�ಯು���. ಮುಖ��ಾ� �ಾ��ೕಣ ಜನ��ಾ� �ಾ�ಂ� ಗಳ� ಉ��ಾಯ
�ೕಜ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುವಂ� ಸಲ� �ಾಡಲು ಈ ವ�ವ��ಯು ಸಮಥ��ಾ��. ಈ
ಉ��ಾಯವನು� ಆಧ���ೂಂಡು �ದು��ೕಕರಣ ಮತು� �ಳ�ನ ವ�ವ��ಗ��ೕ ಅಲ�,
�ೕವ�ೂೕ�ಾಯಗಳ�, ಮ�, ಮತು� ಕೃ� ಉತ�ನ�ಗ�� �ೕ�ಾದ ಸಮಗ��ಾದ �ಾಲವನು�
ಪ�ಯುವ�ದು �ಾಧ�. �ಾ�ಂ� ಗಳ� ಗುಂಪ� �ಾಲ �ೂಡಲು ಇದು ಅನುವ�
�ಾ��ೂಡುವ�ದು �ಾಗೂ �ಾ��ೕಣ �ದು��ೕಕರಣವನು� �ಂಬ�ಸುವ �ಾ�ಂ� ಗಳ
�ಾ�ವ�ಾ�ಕ �ಚ�ವನು� ಇದು ಕ�� �ಾಡುತ��.
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