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ಈ ಸಂ��ಯೆ�� ಪ�ಕಟ�ಾದ �ಷಯಗಳನು� ಎ�ಾ� 
�ೕ�ಯ ಎಚ����ೆಂದ ಪ��ೕ�� �ಾಧ��ಾದಷು� 
ಸ��ಾ� �ೕಡಲು ಪ�ಯ��ಸ�ಾ��.ೆ �ೕ�ದೂ�, 
ಅಂ�ಮ�ಾ�  ಇ�� ಪ�ಕಟ�ಾದ �ೇಖನಗಳ��ರುವ 
�ಷಯಗ�� ೆಆ�ಾ �ೇಖಕ�ೕೆ ಜ�ಾ�ಾ�ರರು. ಇ��  
ಪ�ಕಟ�ಾದ �ೇಖನಗಳ ಪ�ಯಚ�ನು�  �ಾ� ಇತರ  
ಓದುಗ�� ೆಹಂಚಲು ಸಂ�ಾದ�ೕಯ ಮಂಡ�ಯ 
ಒ����ೆ�.ೆ

���ೆ�� �ರೆ��ೂೆಂ�� ೆಎ.ಎಂ.ಇ.
ಪ���ಾ�ನ�ಂದ ಪ�ಕ�ತ

��ಯ  ಓದುಗ�ೕ.
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�ೕ�ಾ (LEISA)ವ� �ಾಹ� ಪ�ಕರಗಳ �ತ ಬಳ�ೆಯ ಸು��ರ ಕೃ�ಯ ಕು��ಾ��.ೆ ಇದು �ಾ�ಸ�ಕ�ಾ� 
�ೕಗ��ಾದ ��ಾನದ�� ತಮ� ಉ�ಾ�ದಕ� ೆಮತು� ವರ�ಾನವನು� �ೆ����ೊಳ�ಲು ಬಯಸುವ �ೖೆತ�� ೆ ಇರುವ 
�ಾಂ��ಕ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಆ��ಗಳ ಕು��ಾ��.ೆ �ೕ�ಾವ� ಸ��ೕಯ ಸಂಪನೂ�ಲ ಮತು�  �ೈಸ�ಕ ��ಾನಗಳ 
�ತ ಬಳ�ೆಯ - ಒಂ�ೂೆ�� ಅಗತ���ೆ�ದ� ೆ�ಾಹ� ಒಳಸು�ಗಳ ಸುರ�ತ ಮತು� ದ� ಬಳ�ೆಯ - ಕು��ಾ��.ೆ 
ಇದು ತಮ� ಸ�ಂತ �ಾನ, �ೌಶಲ�, �ೌಲ�, ಸಂಸ�� ಮತು� ಸಂ��ೆಗಳನು� ಮೂಲ�ಾ���ೊಂಡು ಭ�ಷ�ವನು� 
ಕ���ೊಳ�ಲು ಬಯಸುವ ಪುರುಷ ಮತು� ಮ��ಾ �ೈತರನು� ಸಬಲರ�ಾ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗಳ 
ಕು��ಾ��.ೆ �ೕ�ಾವ� ಕೃ�ಯನು� ಸು�ಾ�ಸುವ ಮತು� ಅದನು� ಬದ�ಾಗು��ರುವ ಅಗತ� ಮತು� ಸ���ೕೆಶಗ�� ೆ
ತಕ�ಂ� ೆ�ೊಂ�ಸುವ ಕೃ�ಕರು ಮತು� ಇತ� ೆ�ಾತ��ಾ�ಗಳ �ಾಮಥ�ವನು� ಬಲಪ�ಸುವ �ಾ�ೕೆ�ಾ� ��ಾನಗಳ 
ಕು��ಾ��.ೆ �ೕ�ಾವ� �ೕೆ� ಮತು� �ೖೆ�ಾ�ಕ �ಾನವನು� ��ತ�ೂೆ�ಸಲು ಬಯಸುತ�� ೆಮತು� ಈ ಕು�ತ �ೆ��ನ 
�ಳೆವ���ೆ ೆ ಅನುಕೂಲಕರ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಸೃ�ಸಲು �ೕ� �ರೂಪ�ಯೆ �ೕ� ೆ ಪ��ಾವ �ೕರಬಯಸುತ��.ೆ 
�ೕ�ಾವ� ಒಂದು ಪ�ಕಲ��ೆ�ಾ��;ೆ ಒಂದು �ಾಗ ಮತು� ಒಂದು �ಾಜ�ೕಯ ಸಂ�ೕೆಶ�ಾ��.ೆ 

ಎ ಎಂ ಇ  ಪ���ಾ�ನವ�  �ೕೆ�ಾಯದ  ಪ�ಾಯಗಳನು�  ರೂ�ಸುವ,  ಕೃ�ಕರ  ಅ�ವನು� 
��ವಂತ�ೊ�ಸುವ, ಅಭು�ದಯ ಸಂ��ೆಗಳನು� ಒಗೂ��ಸುವ ಮತು� ಅನುಭವಗಳನು� ಹಂ��ೂೆಳ��ವ 
ಮೂಲಕ ದ�ಣ ಪ�ಸ�ಭೂ�ಯ ಅ�ೆ ಒಣ ಪ��ೕೆಶಗಳ ಸಣ� ಮತು� ಮಧ�ಮ ಕೃ�ಕರ�� �ಾ�ಸ�ಕ 
ಕೃ�ಯನು� ಉ��ೇ�ಸು���.ೆ
�ಶ�ಸ�ರು
�ೕೆ� ಮ� :  ��ೕ �ರಂ�ೕ� �ಂ�, ಐ.ಎ.ಎ�. (�.,)
ಖ�ಾಂ�  :  ��ೕ �.�.ೆ �ವ�ಾಂ
ಸದಸ�ರು :  �ಾ.�ಠಲ �ಾಜ�, �ಾ.ಎಂ.ಮ�ಾ�ೕೆವಪ�, �ಾ.ಎ�.�.�ಗೆ�,ೆ 

   �ಾ.�.ಎಂ. �ಾ�ಗ�ಾಜ�, �ೂೆ�.�.�ೕರಭದ�ಯ�, �ಾ.ಎ.�ಾಜಣ�, 
   �ಾ.�ಂೆಕ�ೇ� ತಗ�, �ಾ.���ಾ ��ೇಮಚಂದ�

�ಾಯ�ಾ� ��ೇಶಕರು: ��ೕ �.ೆ�.ಎ�. ಪ��ಾ�

ಅ�ವೃ�� ಸಹ�ಾರ ಸಂಘಟ�ೆ ���ೆ�� ನು� ಜಮ� �ಾ��ೂೇ�� �ಶ� ರು ಇಸ� ೧೯೫೮ರ�� �ಾ���ದರು. 
ಕ�ದೆ ೫೦ ವಷಗ�ಂದ ���ೆ�� ಆ��ಕ, ಏ��ಾ, �ಾಗೂ �ಾ��� ಅ�ೕ��ಾಗಳ�� ಬಡತನದ �ರುದ�ದ 
�ೋ�ಾಟ�ೆ� ವಚನಬದ��ಾ��ೆ. ಧಮ, ಪರಂಪ� ೆ ಅಥ�ಾ �ಂಗವನು� ಪ�ಗ�ಸ� ೆ ಅಗತ��ರುವ �ಾವ��ೕೆ 
�ಾನವ �ೕ�ಗೂ ���ೆ�� ನ ಸಹ�ಾರ ಲಭ���.ೆ

ಬಡವರು ಮತು� ಅನುಕೂಲರ�ತರು ನ�ಸೆುವ ಮತು� �ಾ�ೕಕತ�ದ �ೕಜ�ೆಗ�� ೆ ���ೆ��  �ಂೆಬಲ 
ಲಭ���.ೆ ಇದು ಸ��ೕಯ �ಾಲು�ಾರರ �ೂೆ� ೆ�ೆಲಸ �ಾಡಲು �ದಲ ಆದ�� ೆ�ೕಡುತ��.ೆ ಅವ�ಗ�ಂೆದ� ೆ ಚ�ೆ 
ಆ�ಾ�ತ  ಸಂ��ೆಗಳ�,  ಸರ�ಾ�ೕೆತರ  ಸಂ��ೆಗಳ�,  �ಾ�ಾ�ಕ  ಚಳ�ವ�ಗಳ� ಮತು� ಸಂ�ೆ�ೕಧನ ಸಂ��ೆಗಳ�. 
�ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ಮತು� ಸ��ೕಯ ಅ�ವೃ�� ಪ����ಯನು� ರ�ಸುವ�� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೂೆ�ಗೊ� 
�ಾಲು�ಾರರು ಸ�ಾಯ�ಾಡುವ�� �ೂೆಡ���ೊಂ��ಾ��.ೆ ಈ �ೕ��ಾ� ���ೆ�� ತನ� 
�ಾಲು�ಾರ�ೂೆಡಗೂ� �ರಂತರ�ಾ� ಬದ�ಾಗು��ರುವ ಸ�ಾಲುಗ�� ೆಪ��ಸ�ಂ�ಸುತ��.ೆ

ಜೂ�  2017ರ ಈ ಸಂ��ಯೆನು�  ���ಂ�� ೆ ಹಂ��ೂೆಳ�ಲು ನಮ� ೆ ಸಂತಸ�ಾಗು���.ೆ ಈ ಸಂ��ಯೆು ಆ�ಾರಗಳ 
�ೌ��ಕ�ಯೆ �ೌಲ�ದ ಬ��ೆ ಮತು� �ಾಗುವ� �ಾಡದ ಆ�ಾರಗಳ� ಜನರ ಆ�ಾರ ಪದ��ಯ�� �ೂೆಂ�ರುವ �ಾ�ನದ ಬ��ೆ 
�ಳೆಕು ��ೆ��.ೆ ಅಲ�� ೆಸುರ�ತ ಆ�ಾರ ಮತು� ಸುರ�ತ ಕೃ�ಯನು� �ಾ�ೕ ಪ��ಾಣದ�� ಉ��ೇ�ಸುವ�� ಬಹು-�ಾ�ೕ�ಾರರ 
�ಾ�ತ�ದ ಅಗತ�ವನು� ಒ�� �ೕೆ��.ೆ

ತ�ಳ��ಾ�ನ ಇ�ೕ ಹ���ಂದು ತನ� ಆ�ಾರ ಪದ��ಯ�� �ೌ��ಕ�ಯೆನು� ಸು�ಾ���ೂೆಳ��ಂೆದು �ೕೆ�ಗೆಳನು� �ಾ�ಪಕ 
ಪ��ಾಣದ�� ��ೆಯೆಲು ಮುಂ�ಾ�ತು ಎಂಬುದನು� �ೕೆ� ೆ ಪಂ�ಾಯ�  �ೕೆಖನ �ವ�ಸುತ��.ೆ ಸು��ರ ಉ�ಾ�ದ�,ೆ 
�ೌಲ�ವಧ� ೆಮತು� �ಾರುಕ��ೆ ರೂ�ಸುವ�� �ೕೆ� ೆ ಪಂ�ಾಯ�  ಒಂದು ಏ�ೕಕೃತ ��ಾನ�ಾ��.ೆ ಇದನು� ಕೃ� ಉತ�ನ� 
ಸಂ��ೆ�ಂದು �ಾ�� ೆತಂ��.ೆ �ಾ��ೇ ಕ�ಾಟಕದ �ೖೆತ ಆಂಜ�ೕೆಯ�ಂದ ಸೂ�� ಪ�ದೆು ಕೃ� ಇ�ಾ�ಯೆು ಉ�ಾ�ದ�ಾ 
�ಚೆ�ವನು� ತ��ಸುವ ಮತು� ��ೆ�ನ ಮಣು� ಇಂ�ಾಲ�ಂದ ಮ��ನ ಫಲವತ�� ೆ ��ೆ�ಸುವ ��ದಳ �ಾನ�ದ ಕೃ�ಯನು� �ೂೆಡ� 
ಪ��ಾಣದ�� �ೖೆ��ೆ��ೂೆಂ�ತು. �ಾಗುವ� �ಾಡದ ಆ�ಾರ ��ೆಗೆಳ ಕು�ತ �ೕೆಖನವ� ಒ��ಾ�ದ ಆ��ಾ� ಸಮು�ಾಯವ� 
ತಮ� ೆ�ೕೆವಲ ಆ�ಾರವನ���ೇ �ೕಡ� ೆ��ಧ �ೌ��ಕ ಅಂಶಗಳನೂ� ಒದ�ಸುವ �ಾಡು ಆ�ಾರಗಳ �ೕ� ೆಅವಲಂ�ತ�ಾದ 
ಬ��ೆ �ಾ�� �ೕಡುತ��.ೆ ಈ ಸಂ��ಯೆ��ರುವ �ೕೆಖನಗಳ� ಕು�ದನ�ಾ� ಸಮು�ಾಯಗಳ�  ಹುಲ��ಾವಲುಗಳ �ೕ�ನ ತಮ� 
ಹಕು�ಗಳನು� �ೕೆ� ೆ ರ���ೂೆಳ�����ಾ�� ೆ ಮತು� ಬಹು-�ಾಂ��ಕ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ �ಾವಯವ ಕೃ�ಯನು� ಮುಖ��ಾ�� 
ಸಂ��ೆಗಳ� ಉ��ೇ�ಸುವ�� ��ೆ�ನ �ಾತ� �ವ�ಸು��ರುವ ಬ�ೆ�ಯೂ ಗಮನ ಹ���.ೆ 

�ಮ� ಪ�����ಯನು� �ಾವ� ��ೕ����ೇ�.ೆ ಈ ಸಂ��ಯೆನು� �ಮ� �ಾವ��ೕೆ ಕೃ� �ತ�ರು ಓದ�ೕೆಕು ಎಂದು �ೕವ� 
ಬಯ�ದ�,ೆ ಅವರ ಸಂಪೂಣ ಅಂ� ೆ ��ಾಸವನು� ನಮ� ೆ ಕ���ೂೆ�. ಅವ�� ೆ ಸಂ��ಯೆನು� ಕ���ೂೆಡಲು ನಮ� ೆ
ಸಂತಸ�ಾಗುತ��.ೆ 

- ಸಂ�ಾದಕರು



�ಷಯಸೂ�

 �ಾಗುವ� �ಾಡದ ಆ�ಾರಗ�� �ೌಲ� �ೕಡುವ�ದು
 �ೕೆ� �ೕ� �ಾರಂ�

ಹ�ಾ�ಾನ �ೖೆಪ�ೕತ�ಗಳ ಯುಗದ�� �ಾಡುಗಳ ಸರ�ೕಕರಣ, ಅವನು� �ೕೆವಲ ‘ಇಂ�ಾಲದ 
ಸಂಗ�ಹ'ಗ�ಾ� �ಾ� �ಡೆು�ನ ಪ���� ����.ೆ �ಾಡುಗಳ� ಉತ�ಮ ಆ�ಾರ ಸಂಗ��ಾ�ಾರಗಳ� 
ಕೂಡ, ಅ�ೇಕ �ಾ��ೕಣ ಸಮು�ಾಯಗಳ� ತಮ� �ೖೆನಂ�ನ ಅವಶ�ಕ�ಗೆ�� ೆ ಅದರ �ೕ� ೆ
ಅವಲಂ�ತ�ಾ��.ೆ ಸೂಕ� �ಂೆಬಲ �ೕ�ದ��, ��ೕೆಷ�ಾ� ಹ�ಾ�ಾನ �ೖೆಪ�ೕತ�ದ ಸಂದಭದ��, 
�ಾಗುವ� ರ�ತ ಆ�ಾರಗಳ� ಆ�ಾರ ಅಭದ���ೆ ೆಪ��ಾರ�ಾಗಬಲ�ದು. 

ಕೃ� ಪ�ಸರ ��ಾನಗಳ ಹರಡು��
 ಮಂಜು�ಾಥ �ೊಳಲು
ಏಕವ��� ಅ��ಾನ!: ಕೃ� ಪ�ಸರ�ಾಸ� ಕು�ತು �ಾಗೃ� �ಾಡು��ರುವ �ೖತ ��ಕ
 �.ಎಂ.�ಾಧ

�ೕೆತ�ದ�� ಕೃ� ಪ�ಸರ�ಾಸ�ದ ಕು�ತು �ರಂತರ�ಾ� �ಾನ ಅರಳ����-ೆ ಮತು�, �ಾನದ 
ಸಹ��ಾಣ ಮತು� ಪ��ಾರದ�� �ೖೆತರು ಬಹುಮುಖ� �ಾತ� ವ�ಸು�ಾ��.ೆ ಕೃ� ಪ�ಸರ�ಾಸ�ದ 
ಕು�ತು �ಾ�ಾನುರ�� �ೂೆಂ�ರುವ ಇ�ೂೆ�ಬ� ��ಕ �ಾಗೂ �ೖೆತ, �ೖೆತರ �ಾಲಗಳಂತಹ ಸ��ೕಯ 
�ೖೆತ�ೕೆ��ಗೆಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕು�ತು �ೖೆತರ�� ��ೇರ� ೆ�ೕಡು���ಾ��.ೆ 

�ೕರ ಆ��ಕ� ಮತು� ಅದರ ಪ�ಸರ ಪದ�� ಪ�ನ��ೕತನ�ೂ�ಸಲು �ರವ�
 ರ�ೕ� ಭ�� ಮತು� �ೌಯ�� �ಾ� 

ಸ��ೕಯ ಎ�� ತ� ಮತು� ಪ�ಸರ ಪದ��ಗಳನು� ಸಂರ�ಸಲು, �ಲೆವ� ಸಂಘಟ�ೆಗಳ�  ಒ�ಾ�� 
�ೂೇ�ಾಲಕರ �ೆರ�� ೆ ಬಂ��.ೆ ಅವರ �ಾಲು�ಾ��,ೆ �ಾಭ�ಾಯಕ �ೖೆ� �ಾರುಕ��ೆ� ೆ ಪ��ೕೆಶ 
ಪ�ಯೆುವ�� ಸಮು�ಾಯಗ�� ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ��.ೆ ಈಗ, ಅವರು ಆಡ�ತದ ಹಕ�ನು� ಪ�ಯೆಲು 
ಕೂಡ ಸಮು�ಾಯಗಳ �ೂೆ�ಯೆ���ಾ��.ೆ  ಮುಖ� �ಾ�ೕ�ಾರ ಎ����ೂೆಂ�ರುವ ಸ�ಾರ, ಅವರ 
�ಾತುಗಳನು� �ೕೆ���ೂೆಳ��ೕೆ�ಾ��.ೆ  

�ಾವಯವ ಕೃ� ಉ��ೕಜನ�� ಒ�ಾ�� ಬಂದ ಸಂ��ಗಳ�
 ಎ�.ವ�ಾ�� ಕಣ�� , �.ಆನಂದ��ಯ ಮತು� �.ತ�� ��ೆ�

ಮುಖ��ಾ��ಯ ಕೃ� ಸಂ��ೆಗಳ� ಸಹ�ೕಗದ ಉಪಕ�ಮದ ಮೂಲಕ �ಾವಯವ ಕೃ�� ೆಉ��ೇಜನ 
�ೕಡು���.ೆ ಕರೂ� ನ��ನ ಕೃ� ��ಾ� �ೕೆಂದ�, ಬಹು ಸಂ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು �ಾ�ದ ಪ�ಯತ�, 
ಕರೂರು ���ೆಯ �ೖೆತರು �ಾವಯವ ��ಾನದ ಕೃ����ೆ ೆ �ಾಲಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�ತು. 
ಅದ�ಂ�ಾ�, ಅವರ�� ಆತ���ಾ�ಸ ತುಂ���ೇ ಅಲ��,ೆ ಅವರ ಒಟು� ಆ�ಾಯ ಮತು� ಕೃ� 
ಉ�ೂೆ�ೕಗವನು� ��ೆ���.ೆ 

�ೕ� ಪಂ�ಾಯ� : �ೕ� ಉ�ಾ�ದ�ಯ��  �ಾ�ವಲಂಬ� �ಾ�ಸುತ�
 ಆ�.ಎ�.�ಾಂತಕು�ಾ� �ೋಪ� ಮತು� �.ೆದ��ಾಮೂ�

ಸು��ರ ಉ�ಾ�ದ�ೆ, �ೌಲ�ವಧ�ೆ ಮತು� �ಾ�ೆ�ಂ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳ �ಾ�ಪ�ೆ� ೆ ಸಮಗ� ��ಾನ�ೕೆ 
ಪ�� ಪಂ�ಾಯ� ಅಥ�ಾ �ೕೆ� ೆ ಪಂ�ಾ��. ತ�ಳ��ಾ�ನ ಕೃ� ಉತ�ನ� ಕಂಪ� 
ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ��ದ ಈ ಉಪಕ�ಮ, �ೕೆ� ೆಉ�ಾ�ದ�ೆಯ �ಾ�ವಲಂಬ�ೆ���ೆ ೆ�ಾಗು���.ೆ 
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  �ೕೆ� �ೕ� �ಾರಂ�

ಅರಣ�ಗಳ� �ಾದ� ಪುಷ�ಗಳ�, ಹಣು�ಗಳ�, ಎ�ೆಗಳ�, 
�ೕಜಗಳ�, ಅಣ�ಗೆಳ�, ���ನ �ಗುರು, �ೕೆರುಗಳ� 

ಮತು� ��ೆ�ೆಗಳ�, ಪ�ಗಳ�, �ೕೆನುತುಪ� ಮತು� �ಾದ� �ೕಟಗಳ� 
ಇ�ಾ�� �ಾಗುವ� �ಾಡದ ಆ�ಾರಗಳ ��ೕಮಂತ 
ಸಂಪನೂ�ಲ�ಾ��.ೆ �ಾಯಗಡ ��ೆ�ಯ ಬಹಳಷು� ಆ��ಾ�ಗಳ� 
ಒಂದು ವಷದ�� ೩೦ಕೂ� �ಚೆು� ��ೆಗೆಳನು� ��ೆದೆರೂ, ಅರಣ� 
�ೖೆ�ಧ�ದ �ೕ�ೆ ಅವರು ��ಾ�ಸ�ಡು�ಾ��.ೆ ಅಂತಹ ಒಬ� �ೖೆತ 
ಆ�, ‘�ಾವ� ಅರಣ��ೆ� ಎಂದೂ ಸಮ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾವ� 
೪೦ �ಧದ ��ೆಗೆಳನು� ��ೆದೆರೂ ಅರಣ�ದ�� ೨೦೦ �ಧದ 
ಆ�ಾರಗಳ� ಲಭ���'ೆ ಎನು��ಾ��.ೆ ಅರಣ�ಗಳ�� �ೕೆ��ಯೆ�� 
ಹಣು�ಗಳ� �ೕೆ�ದಂ�ೆ ಅ�ೕೆಕ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರಗಳ� 
ಉತ����ಾಗುತ��,ೆ ಮುಂ�ಾರು ಮ��ೆಂದ ��ರು 
�ಗು�ೂೆ�ಯೆುತ�� ೆಮತು� ಅಣ�ಗೆಳ� ��ೆದೆ�,ೆ ಚ��ಾಲದ 
ಅರಣ�ದ�� �ಾ�ಾ �ೕ�ಯ ��ೆ�ೆಗಳ�. ತ�ಂ� �ೖೆ �ಾ�ಮದ 
��ಯ ಆ��ಾ� ಮ�� ೆ�ಾಬ� ಪು��ಾ, ‘ಅರಣ��ೕೆ ನಮ� 
�ಾ�. �ೕೆರುಗಳ� ಮತು� ಬಂಬೂ �ಗುರುಗಳ�, ಅ���ೆ ೆ
ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ೂೆಪು� ಮತು� �ೕೆನು, ಅತ�ಂತ �ೕಕರ 
ಬರದಲೂ� ನಮ� ಹ��ಯ�� ಮೂರು �ಂಗಳ �ಾಲ ಜನರನು� 
ಸು��ರ�ಾ���ತು�' ಎನು��ಾ��.ೆ

ಮ�ಯೆ ಆ�ಾರದ ಅಗತ�ಗ�� ೆ�ರೆ�ಾಗುವ�ದಲ��,ೆ ಈ 
�ಾಗುವ��ೕತರ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥಗಳ� ಮ�ಯೆ ಪೂರಕ 
ಆ�ಾಯಗ�ಾ��.ೆ ‘ಮ�ಯೆ�� ಹಣ�ಲ�� ೆ�ೂೇ�ಾಗ, �ಾ�ನ�� 
��ೆಯೆುವ ಹುಣ�ಯೆನು� �ೆ�ದೆು�ೊಂಡು �ೂೇ� �ಾ�, 
�ಾರುಕ��ೆ�ಂದ ಉಪು� ಅಥ�ಾ ಎ��ೆ ತರು��ೕ�' ಎಂದು ಆ� 
�ೕೆಳ��ಾ��.ೆ ಅರಣ� ಆ�ಾರಗಳ� ಅವ�� ೆ�ಾ�ತಂತ��ದ ಅನುಭೂ�, 
ಘನ�ೆ ಮತು� �ೌರವ ತಂದು�ೊ���.ೆ ಅ�ಲೆ���ಂತ ���ಾ�, 
�ೇ�ಾ�ೕೆ��ಾರರ ಕ�ಮು��ಯ�� �ೕಳ�ವ�ದನು� ತ����.ೆ 

ಸಂಕು�ತ�ಾ� �ಾ��ಾ���ದ ಪ��ೕೆಶಗಳ�� �ೆಲವ� ಆಯ� ��ೆ ೆ
ಗಳನು� ��ೆಯೆುವ�ದು ಕೃ� ��ಾನದ ಉ��ೇಶ ಎನು�ವ 
�ಂತ�ಯೆನು� �ಾವ� ಒ���ೊಳ�ಬಹು�ೕೆ? �ಾಗುವ� ಜ�ೕ�ನ 
ಸುತ�ಲೂ, ಮ��ೆದ��ನ ಪ��ೕೆಶ, ಹುಲು��ಾವಲು, ಅರಣ� ಪ��ೕೆಶ, 
�ೕ�ರುವ ಪ��ೕೆಶ ಮತು�  ಮ�ಗೆಳ� ಇರುವ ಪ��ೕೆಶವನು� 
ಇದ�ಂದ �ಾವ� �ೂೆರ�ಡ�ೕೆ�ೇ? ‘ಆ�ಾರ ಉ�ಾ�ದ�'ೆ ಮತು� 
‘�ಾಗುವ�' ಸ�ಾ�ಾಥಕ ಪದ�ೕೆ? ಆ�ಾರ ಎಂದ�,ೆ ಸಂಗ�ಹ 
ಮತು� ಸಂರ�� ೆಕು�ತೂ �ೕೆ�� ೆಎನು�ತ�� ೆ��ಂ� �ಾ��.

ಒ��ಾ�ದ �ಾಯಗಡ ��ೆ�ಯ ಹ��ಗಳ��, ಮ�ಯೆ 
ಆ�ಾರಕ�ಮದ�� ಅರಣ� ಆ�ಾರಗಳ �ಾತ� ಏನು ಎಂದು 
��ದು�ೊಳ�ಲು, ��ಂ� �ಾ�� ೨೦೧೩ರ�� ಒಂದು ಸ�ೕ�ೆ 
ನ��ೆತು. ೨೦೧೩ರ ಜು�ೈ ಕ�ಯೆ �ಾರ�ಂದ ��ಂೆಬ� ವ��ೆ ೆ೧೨೧ 
��ಧಬ�ಯೆ ಅರಣ� ಆ�ಾರಗಳ� ��ೆಯೆುತ�� ೆಎನು�ವ�ದನು� 
ಅಧ�ಯನ �ಾಖ��ತು. ೨೧�ಂದ ೬೯ ��ಧ �ೕ�ಯ 
ಆ�ಾರಗಳ�� ಪ�� ಮ��ೆ ೆಸ�ಾಸ� ೪.೫೬ �ೆ.� ಯಷು� 
��ೆಯೆು��ತು�. ಪ�� ಮ�ಯೆ ಆ�ಾರ ಕ�ಮದ�� ಪ�� �ತ� ೦.೭೨೫ 
�ೆ.�ಯಷು� ಆ�ಾರ ಬಳ�ೆ�ಾಗು��ದು�,  ಇದು ಆ ಹ��ಗಳ�� 
�ೕೆ��ದ ಆ�ಾರದ  �ೇ.೧೨�ಂದ �ೇ.೨೪.೪ರಷು� ಪ��ಾಣವನು� 
�ೂೆಂ�ತು�. ಹ��ಯ ಗುಣ�ೖೆ�ಷ�� �ಾಗೂ ಅರಣ�ದ 
ಸಂ�ೕಜ�,ೆ ಪ��ಾಣ ಮತು� �ೖೆ�ಕ �ೖೆ�ಧ��ೆಗನು�ಾರ  ಆ 
ಸಮು�ಾಯಗಳ ಅರಣ�ದ �ೕ�ನ ಅವಲಂಬ� ೆ�ೇ.೨೦�ಂದ �ೇ.
೫೦ರ��ತು�. 

ಅರಣ��ಂದ ��ೆ�ನ ಪ��ಾಣದ�� ಉತ����ಾ�ದು� ��ಧ 
�ೕ�ಯ ��ೆ�ೆಗಳ�. ಅಂತಹ ಒಂದು ��ೆ�ೆ '�ೇ�ಾ' 
ಬರಪ����ಯ��ನ ಆ�ಾರ�ಾ� ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� 
ಮಹತ�ದು�. '��ಾ-�ೊಂಡ' ��ೆ�ೆಯನು� ೪-೫ �ಂಗಳವ��ೆ ೆ 
ಸಂಗ���ಟು��ೊಳ�ಬಹುದು. ಬರ�ಾಲದ��, �ಾಗುವ� �ಾ�ದ 
��ೆಗೆಳ� �ಫಲ�ೂೆಂ�ಾಗ, ಈ ��ೆ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ�ನ ಇತ� ೆ
ಆ�ಾರ ಅವರ �ನ�ತ�ದ ಆ�ಾರದ ಅಗತ�ಗಳನು� ಪೂ�ೖೆಸುವ�� 
ಅತ�ಂತ ಮಹತ�ದು�. �ಚೆು�ವ��ಾ�, ಹ��ಗರು ಅ���ೆ ೆ
�ೕಗ��ಾದ ೨೨ �ೕ�ಯ ��ಧ �ೂೆಪು�ಗಳನು� ಮತು� ೧೨-೧೫ 

ಹ�ಾ�ಾನ �ೈಪ�ೕತ�ಗಳ ಯುಗದ�� �ಾಡುಗಳ 
ಸರ�ೕಕರಣ, ಅವನು� �ೕೆವಲ ‘ಇಂ�ಾಲದ ಸಂಗ�ಹ'ಗ�ಾ� 
�ಾ� �ಡೆು�ನ ಪ���� ����ೆ. �ಾಡುಗಳ� ಉತ�ಮ 
ಆ�ಾರ ಸಂಗ��ಾ�ಾರಗಳ� ಕೂಡ, ಅ�ೕೆಕ �ಾ��ೕಣ 
ಸಮು�ಾಯಗಳ� ತಮ� �ೈನಂ�ನ ಅವಶ�ಕ�ೆಗ�� ೆಅದರ 
�ೕ�ೆ ಅವಲಂ�ತ�ಾ��ೆ. ಸೂಕ� �ಂೆಬಲ �ೕ�ದ��, 
��ೕೆಷ�ಾ� ಹ�ಾ�ಾನ �ೈಪ�ೕತ�ದ ಸಂದಭದ��, 
�ಾಗುವ� ರ�ತ ಆ�ಾರಗಳ� ಆ�ಾರ ಅಭದ��ೆ� ೆ
ಪ��ಾರ�ಾಗಬಲ�ದು. 

ಅರಣ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಬುಡಕಟು� ವಸ�ಗಳ ಆ�ಾರದ ಗಮ�ಾಹ� ಅಂಶ 

�ಾಗುವ� �ಾಡದ ಆ�ಾರಗ�� 
�ೌಲ� �ೕಡುವ�ದು
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�ಧದ ಹಣ�ನು� �ಾ��ಂದ ಸಂಗ��ಸು�ಾ��.ೆ 

ಹ��ಗರು �ಾ�ಾನ��ಾ� ಆ�ಾರ ಹುಡುಕಲು �ಾ�� ೆಗುಂಪುಗಳ�� 
�ೋಗು�ಾ��.ೆ ಸಂಗ���ದ ಆ�ಾರವನು� ಅವರು ಹಂ��ೊಳ���ಾ��.ೆ 
ಸಂಗ�ಹ�ಾ�� �ಾ�� ೆ�ೂೇಗದವ�� ೆಒಂದು �ಾಲು 
�ೕಡ�ಾಗುತ��;ೆ �ಾರನೂ� �ಡುವ��ಲ�. ಪ�� ಹ�� 
�ಾಂಪ��ಾ�ಕ�ಾ� ಗ�ಯನು� ಒ���ೊಂ�ದು�, ಪರಸ�ರ �ಾ�ನ 
ಪ��ೕೆ�ಾ��ಾರದ ಪ��ಾಣವನು� �ಗ��ೂೆ���ೊಂ��ಾ��.ೆ 
ಹ��ಯ ಪ���ಬ� ಸದಸ��ಗೂ, �ಾಡು, ಸ��ೕಯ �ೊ�ಗೆಳ�, 
ಮರಗಳ �ೕ�ೆ ಸ�ಾನ ಅ��ಾರ ಇದು�, ಆ ಪ�ಸರದ 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��.ೆ ಒಂದು ಹ��ಯ ಜನ 
��ರು �ಗುರನು� ಸಂಗ��ಸಲು ಇ�ೂೆ�ಂದು ಹ��� ೆ�ೂೇದ�,ೆ ಆ 
ಕ�ಯೆವರು ಇ��� ೆ�ೕೆನು ಸಂಗ��ಸಲು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬ�ಯೆ 
ಪರಸ�ರ ಅವಲಂಬ� ೆಸಂಸ�� ಜನರನು� ಮತು� ಪ�ಸರವನು� 
ಉ�ಸುವ�� ಮಹತ�ದ �ಾತ� ವ�ಸುತ��.ೆ

ಸಂಕು�ತ�ೂೆಳ����ರುವ ಅರಣ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�
�ೇ�ಾ�ನುಭವ ಮತು� ಸಮು�ಾಯ�ೂೆಂ��ನ ಚ�ೆಗಳ�, �ಾಡನು� 
ಬಯಲು�ೂೆ��, ಅ�� �ೇಗ, �ೕಲ��, �ೂೆಂ�ಯೆಂತಹ 
ಏಕಸಂಸ�� ಮರಗಳನು� ��ೆಸೆ�ಾಗು���.ೆ ಇದರ ಪ��ಾಮ 
�ಾ�ನ ಸಂಸ�� ತ��ತ�ಾ� ಬದ�ಾಗು���.ೆ �ಾ�ನ �ೖೆ�ಧ��ೆಯ 
ಸಂಕು�ತ�ಾಗು��ರುವ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸ���ೕೆಶ, ವನ��ಾ��ಗಳ� 
�ೕೆ�ದಂ�ೆ ಮರಮುಟು� �ೂೆರ�ಾದ �ಾ�ನ ಉತ�ನ� 
(ಎ� ಎ� ��) ಸಂಗ��ಸುವ ಮ��ಯೆರ ಅನುಭವ�ೆ� 
ಬರ�ೊಡ��.ೆ ‘�ಾಡುಗಳ� ಬದ�ಾ��;ೆ �ಾ��ೇ ಜನ ಕೂಡ. 
ಈ ಪ����ಯ�� ಅ�ೕೆಕ �ಾದ� ��ೆ�ೆಗಳನು� �ಾಡು 
ಕ�ದೆು�ೊಂ��.ೆ �ಾವ� ನಮ��ೕೆ ಆ�ಾರ ವೃ� �ಡೆಲು ಆದ��ೆ 
�ೕಡು�ೆ�ೕ�'ೆ ಎಂದು ಎಂಬತು� ವಷದ ವೃ��ೆ ಫು�ೋ ��ೋ�ಾ 
�ೇಳ��ಾ��.ೆ

ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾಗುವ� ಮುಖ��ಾ��, �ೖೆ�ಧ��ೆಯ ಬಹು 
�ೌಲ�ಗಳ�, �ೕೆಶದ ಆ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಇತರ ಅರಣ� 
�ಾ�ಗಳ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ�ಾ� ಬಳಸ�ಡು��ದ� ಅರಣ� ಆ�ಾ�ತ 
ಆ�ಾರಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ�. ‘ಆ�ಾರ ಭದ��ೆ'ಯ ಅ�ಕೃತ 
�ಂತ�,ೆ �ೇಂ��ೕಕೃತ ಉ�ಾ�ಣ�ಂದ  �ೕೆಷ� �ಾ� ಗ�� ೆ���ತ 
ಪ��ಾಣದ ಅ��/�ೂೇ�ಯನು� ಪೂ�ೖೆಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಸ�ಾರ 
�ಾ��ಾ���ದ ಊಟವನು� �ೕಡುವ��ಾ��.ೆ ���ಾನ�ಗಳ�, ಇತರ 
�ಾಳ�ಗಳ�, �ೕೆ�ಗೆಳ�, ಎ��ೆ �ೕಜಗಳ� ಮತು� �ೂೆಪು� ಇ�ಾ�� 
��ಷ� ಪ��ೕೆಶದ ಸ��ೕಯ- ಆದ��ಾ ಮತು� �ೌ��ಕ ��ೆಗೆಳನು� 
�ಲ�ಸ�ಾ��.ೆ ಸೂಕ� �ಾನೂನು ಮತು� �ೕ�ಯ �ಂೆಬಲ ಇಲ�. 
�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಅರಣ��ಾ� ಸಮು�ಾಯಗಳ�, 
�ಾಂಪ��ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಸುತ� ಬಂ�ರುವ ಭೂ�� ೆ�ಾ�ೕಕತ� 
ಪ��ೆಲ��ರುವ�ದು, ಅವರ �ೕವನ ಮತು� �ೕವ�ೂೇ�ಾಯದ 
�ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕ��.ೆ ಅರಣ� ಹಕು� �ಾ�� �ಾ��ಾದ 
ಹತು� ವಷಗಳ ನಂತರವ� ಒ��ಾ�ದ ಅರಣ��ಾ�ಮಗಳ �ೇವಲ �ೇ.
೬ರಷು� �ಾ�ಮಗಳವರು �ಾತ� �ಾ�ನ �ೕ�ೆ ತಮ� ಬಳ�ೆಯ 
ಮತು� �ಾನೂ�ನ ಹಕು� ಪ��ೆ�ಾ��.ೆ

ಮುಂ�ನ �ಾ�
ಹ�ಾ�ಾನ ಬದ�ಾವ�ಯೆ ಸ���ೕೆಶದ��, ಅರಣ� ಆ�ಾರಗಳ� 
ಬಹುಮುಖ� ಸಮು�ಾಯ- ಆ�ಾ�ತ ಅನು�ೂೆ�ಸುವ ತಂತ�. 
�ಾಗ�ೕಕರಣ ಮತು� ಸ�ಾ ಬದ�ಾಗು��ರುವ ಪ�ಪಂಚದ�� 
ಅರಣ�ಗ�� ೆಅ�ೕೆಕ �ಾನವ ಸೃ���ದ ಅ�ಾಯಗ��.ೆ 

ಹ�ಾ�ಾನ �ೖೆಪ�ೕತ�ದ ಈ ಯುಗದ�� �ಾಡುಗಳ ಸರ�ೕಕರಣ, 
ಅವ� ಆ�ಾರದ ಭಂ�ಾರ�ಾ�ದ�ರೂ �ೇವಲ ಇಂ�ಾಲದ 
ಸಂಗ��ಾ�ಾರಗಳಂ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು���.ೆ ಅವ�ಗಳ �ಾ�ಸ�ಕ 
�ಾಯಗ�ಾದ ಆಮ�ಜನಕ �ಡುಗ�,ೆ �ೕಡಗಳನು� 
ದ��ೕಕ�ಸುವ�ದು, ಅಂತಜಲ �ಚೆ�ಳ, ಫಲವ�ಾ�ದ �ೕಲ�ಣು� 
ಸಂರ��,ೆ ಬರ, ಪ��ಾಹಗಳ �ಾಪುತ��ೆಾ� ವ�ಸುವ�ದು 
ಇವ� ಕೂಡ ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ ಆ�ಾರ ಭದ��ೆಯ 
ಸಂಗ�ಗ�ೕೆ. ಅರಣ�ಗಳ ಈ ಬಹುಮುಖ �ಾಯ�ೆ� ಮನ�� ೆ
�ೕಡುವ ಅಗತ���.ೆ 

�ಾರತದ ಅರಣ� �ೕ�ಗಳನು� ಆ�ಾರ ಭದ��ಾ ಉ��ೇಶಗಳ �ೂೆ�ೆ 
ಮರು �ೂೆಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ೕೆ�ಾ��.ೆ ಸು��ರ ಅರಣ� �ವಹ� ೆ
�ೇವಲ ಮರಮುಟು�ಗಳ ದೃ���ೋನ�ಂದ �ಾತ�ವಲ�, ಬದ�ಾ� 
�ಾಡುಗಳ ಬಹುಮುಖ �ಾಯಗಳ ದೃ���ೋನ�ಂದ ಆಗ�ೕೆಕು. 
�ಾ�ಾನ� ಬಳ�ೆಯ �ಾಗ�ೆ� ಪ��ೕೆ�ಾವ�ಾಶ ಮತು� ಅ�� �ೖೆ�ಧ� 
�ಾ�ಾಡಲು �ಾಕಷು� ಗಮನ �ೊಡ�ೕೆಕು. ಅರಣ� ಪ��ೕೆಶದ �ೕ�ೆ 
ಸು�ಾ�ತ ಅ��ಾರ ಮತು� ಅರಣ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ �ೕ�ನ ಹ��� ೆ
�ಚೆು� ಅವ�ಾಶ, ಅದರಲೂ� ��ೇಷ�ಾ� ಮ��ಯೆ�� ೆ�ೕ�ದ��, 
ಅದು ಆ�ಾರ ಭದ��ೆ� ೆಸು��ರ ಸಂಪನೂ�ಲ �ವಹ� ೆ�ಾಡಲು 
�ರೆವ� �ೕಡಬಹುದು. ಜನ ಮತು� ಅವರ ಸಂಸ��ಯನು� �ಾಡನು� 
ಅದು ಜನ ಮತು� ಅವರ ಸಂಸ��ಯನು� �ಾ�ಾಡು��� ೆಎನು�ವ 
ಅ��ಾ�ಯ�ಂದ �ೂೇಡ�ೕೆಕು. 

ಹ�ಾ�ಾನ �ೖೆಪ�ೕತ�ದ ���ೆ�ೆಯ�� �ಾಗುವ� ರ�ತ 
ಆ�ಾರವನು� �ೕ�ವ� ಅ��ೂೆ�ಸುವ ತಂತ�ವ�ಾ�� 
�ೂೆ�ೕ�ಾ��ಸುವ ಅಗತ���.ೆ ಮಣು� ಮತು� �ೕರನು� �ಾ�ಾಯ�ಕ 
�ೂೆಬ�ರಗ�ಂದ �ಷ�ಾ�ಯ�ಾ�� �ಾಡದ ಅಥ�ಾ ಕೃ� 
ಪ�ಸರವನು� ಅ�ಾಯ�ೊ�ಡ�ದ, ಕೃ� ಅರಣ��ಾ��ೆ ಮತು� ಸು��ರ 
ಕೃ�ಯ ಸ��ೕಯ ಉಪಕ�ಮಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೕೆ�ಾ��-ೆ ಈ 
��ಾನ ಅ�ೕೆಕ �ೖೆ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾಜ�ೕಯ ವಲಯದ 
�ಾಯಸೂ�ಗಳ�� ಆ�ಾರ ಭದ��ೆ ಮತು� �ೌ��ಕ�ೆ �ೕ�ದು�, 
ಆ�ಾರ ಭದ��ೆ ಮತು� �ೌ���ಾಂಶ-ಸೂ�� ಭ�ಷ��ೆ� �ಾಡುಗಳ� 
ಮತು� ಮರಗಳ �ೊಡು�ಯೆನು� ಅಥ�ಾ��ೊಳ��ೕೆ�ಾ�ರುವ�ದು 
��ಾಯಕ�ಾ�ರುತ��.ೆ ಆ�ಾರ �ಾವ�ೌಮತ�ವನು� ಸಂಘ�ತ 
�ೕ�ಯ�ಾ�� ��ೆಸೆ�ದ��,ೆ ಸ��ೕಯ ಅರ�ಾ�ವಲಂ�ತ 
ಸಮು�ಾಯಗಳ� ಒ�ಾ���ೆಾ� �ಾಜ�ದ �ಾವ�ೌಮತ�ವನು� 
�ಾ�ಸಬಲ�ರು. ಆ�ಾರ ಮತು� �ೌ���ಾಂಶ ಒಂದು ಮಹತ�ದ 
�ೇತ�, ಅದನು� ಜನ�� ೆ�ತ�ಸಲು �ಾರುಕ��ೆ� ೆ�ಡ�ೕೆಕು. 
ಅರಣ�ಗಳ� ಕೂಡ ��ೇಂ��ೕಕೃತ�ಾ� �ಾಡುವ�ದು ಇದ��ೇ. 
�ಾಗುವ� ರ�ತ ಆ�ಾರಗಳ� �ೇವಲ ಹ�ವನು� 
�ೂೇಗ�ಾ�ಸುವ�ದು �ಾತ�ವಲ�, ಅರಣ� ಸಂರ�ಸುತ�� ೆಮತು� 
ಅದರ �ೂೆ�ೆ ಜನರ ಸಂಬಂಧವನು� ಉ�ಸುತ��.ೆ 

ಉ��ೇಖ
 Debjeet Sarangi
LIVING FARMS
Plot No. 1181/2146, Ratnakarbag‐2, Tankapani Road, 
Bhubaneswar‐751018, Tel. 0674‐2430616, 
09938582616(M) 
Email ID: livingfarms@gmail.com,
Website: www.vasundharaorissa.org

ಆಂಗ� ಮೂಲ
�ೕ�ಾ ಇಂ��ಾ, ಸಂಪುಟ ೧8, ಸಂ��ೆ ೨, ಜೂ�  ೨೦೧6
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ಕ�ಾಟಕದ �ಾವಣ��ೆ ೆ��ೆ�ಯ ಹ�ಹರ �ಾಲೂ�ನ 
ಕುಂಬಳ�ರು �ಾ�ಮದ ಯುವ �ೖೆತ ��ೕ ಎ.ಎ�.ಆಂಜ�ೕೆಯ. 

ಹ��ೖೆದು ವಷಗಳ �ಂ� ೆಅವರು ಅ�ಾ�ೂೇಗ��ಂದ 
ಆಸ��ೆ�ಯ�� �ಾಖ�ಾ�ಾಗ, ಆ�ೂೇಗ� ಸಮ��ೆಗಳನು�ಂಟು�ಾಡುವ 
ಕೃ� �ಾ�ಾಯ�ಕಗ�ಂದ ದೂರ ಇರ�ೕೆ�ೆಂದು �ೖೆದ�ರು �ೕ�ದ 
ಸಲ�ಯೆಂ�ೆ, ಅವರು �ಾವಯವ ಕೃ� ಪದ��� ೆತಮ�ನು� 
ಬದ���ೊಂಡರು. ಅದಕೂ� �ದಲು, ತಮ� ಭತ�ದ ��ೆ�ೆ ೆ
ಅವರು �ಾವ��ಕ ರೂ�ಯಂ�ೆ �ಾಕಷು� �ಾ�ಾಯ�ಕ ಮತು� 
�ೕಟ�ಾಶಕಗಳನು� ಬಳಸು��ದ�ರು. 

ಆಂಜ�ೕೆಯ ಅವ��,ೆ ಪಕ�ದ ��ೆ�ಯ ��ಾ�ಪುರದ �ೖೆತ ��ೕ 
�.ಎ�.ನಂ�ೕ�, ��ದಳ �ಾನ�ದ ಕೃ� (ಮುಖ� ��ೆ�ೆ ೆ�ದಲು 
ಹ�ರು �ೂೆಬ�ರ ಮಣ��� ��ೆಸೆುವ�ದನು� ಅಳವ���ೊಂಡು) 
�ಾಡಲು ಸೂ��. �ಾ�ಸಂ�ಕ�ಾ�, �ೕ�ಾ ಇಂ��ಾ  ಈ 
�ದಲು �.ಎ�.ನಂ�ೕ� ಬ�ದೆ, �ೕೆ� ೆಕೃ� ಕು��ಾದ ಅವರ 
ಅನುಭವಗಳ �ೇಖನವನು� ಪ�ಕ��ತು�. ಎ� �ೆ�ಆ� ��, ಸಹಜ, 
ಇ�ಾ�� ಸಂ��ೆಗಳ �ೂೆ�ೆ ಆಂಜ�ೕೆಯ �ೂೆಂ�ದ� ಸಂಪಕಗಳ� 
�ೕೆ� ೆಕೃ� ಕು�ತು �ಾ�� ಪ�ದೆು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾ�ತು. 
ಆಂಜ�ೕೆಯ ಅದನು� ಪ��ೕ�� ಉತ�ಮ ಫ��ಾಂಶ 
ಪ�ದೆು�ೊಂಡರು. ಇದ�ಂದ ಸೂ���ೂೆಂಡ ಅ�ೕೆಕ �ೖೆತರು, 
ಆಂಜ�ೕೆಯ ಅವ�ಂದ �ಾಂ��ಕ �ರೆವ� ಪ�ದೆು �ಾವ� 
ಅಳವ���ೊಂಡರು.

�ೖೆತರ�� ಈ ಬ��ೆನ ಆಸ��ಯನು� ಗಮ��ದ ಕೃ� ಇ�ಾ�,ೆ 
೨೦೦೯ರ��, ಸ��ೕಯ �ಾವಯವ ಕೃ� ಗುಂಪು ಸ�ಾನ ಮುದ�ಣ� 
�ಾವಯವ ಕೃ� ಬಳಗ�ೆ� ��ೆ�ನ ಪ��ೕೆಶದ�� �ಸ����ೊಳ�ಲು 
�ರೆವ� �ೕ�ತು. 

��ೇಷ�ಾ� ಭತ�ದ ತ�ಗಳ�� �ಾ�ಸ�ಕ ಕೃ� ನ�ಸೆು��ರುವ, 
�ೂೇಂ�ಾ�ತ �ಾವಯವ ಕೃ�ಕರ ಗುಂಪು, ಸ�ಾನ ಮುದ�ಣ� 
�ಾವಯವ ಕೃ� ಬಳಗ. ಬಳಗ �ಾ�ಾಯ�ಕ ರ�ತ ಕೃ�� ೆ
ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕಡುತ�� ೆಮತು� ಸಂಘ�ತ �ಾ�ೆ�ಂ� �ಾಡುತ��.ೆ 
ಕುಂಬಳ�ರು �ಾ�ಮದ ೩೦೦ �ೖೆತರನು� ಬಳಗ �ೂೆಂ�ದು�, ಇ�ೕಗ 
ಭತ�ದ ಸಂಸ�ರ� ೆಮತು� �ಾ�ೆ�ಂಗನೂ� ಒಳ�ೂೆಂ��.ೆ

೨೦೦೯ರ��, ಕೃ� ಇ�ಾ�ಯೆ �ರೆ��ೂೆಂ�� ೆ�ೕೆ� ೆಕೃ�ಯನು� 
�ಾ� ಪ��ಾಣದ�� �ೈ��ೆ��ೊಳ��ಾ�ತು. ಪುಂ�, ನಸುಗು��, 
�ೖೆಂಚ, �� �ಸೆರು - ಇವ�ಗಳನು� ಗುಂ�ನ ಸದಸ�ರು ಹ�ರು 
�ೂೆಬ�ರ�ಾ�� ಬಳ��ೊಂಡರು. ಆಂಜ�ೕೆಯ ಅವರು ಕೂಡ, ತಮ� 
ಲವಣ���ತ�ಾ�ದ� �ಾಲು� ಎಕ� ೆಭತ�ದ ಗ��ೆಯನು� ��ದಳ 
�ಾನ�ಗಳ ಕೃ�� ೆ�ಸ����ೊಂಡರು. 

��ದಳ �ಾನ�ದ ಕೃ� ಪ��ೕೆಶ ವಷ�ಂದ ವಷ�ೆ� ��ೆಾ��ತು. 
ಇದು ೨೦೧೦ರ�� ೪೦ ಇ��ದು�, ೨೦೧೧ರ�� ೧೫೦ ಎಕ�;ೆ ೨೦೧೨ರ�� 
೪೦೦ ಎಕ�;ೆ ೨೦೧೩ರ�� ೬೦೦ ಎಕ�;ೆ ೨೦೧೪ರ�� ೧,೨೦೦ 
ಎಕ�ಯೆ�ಾ��ತು. ಆ ಪ��ೕೆಶದ �ೖೆತರು ಈ ��ಾನವನು� 
ಒ���ೊಂಡರು. ಅಷೂ� �ೆಲಸವನು� ಸ�ಾನ ಮುದ�ಣ� �ಾವಯವ 
ಕೃ�ಕರ ಬಳಗ ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ��, �ೕ���ಾರ� ೆನ��ೆತು. ಈಗ, 
ಹ��ಯ�� ಭತ�ದ ��ೆ�ೆಾರರು, ಮುಂ�ನ ವಷಗಳ�� ೧೨,೦೦೦ 

ಎಕ�ಗೆ�� ೆ�ೕೆ��ೆ����ಾ��.ೆ 

ಈ ��ಾನ ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಚೆ�ವನು� �ೇ.೨೦ರಷು� ತ��ಸಲು ಸ�ಾಯ 
�ಾ�ತು, ಮತು� ಮ��ನ�� ಇಂ�ಾಲದ ಪ��ಾಣವನು� ��ೆ��, 
ಭೂ�ಯನು� �ಚೆು� ಫಲವ�ಾ���ತು. �ೕಟ�ಾ� ೆಮತು� 
�ೂೇಗಗಳ ಪ�ಕರಣಗಳ� ಕ���ಾ�ರುವ�ದನು� �ೖೆತರು 
ಗಮ���ಾ��.ೆ �ಾ�ಾಯ�ಕ �ೂೆಬ�ರಗಳನು� �ಾ� ಪ��ಾಣದ�� 
ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದನು� �����ಾ��.ೆ ಎಲ���ಂತ ���ಾ�, 'ಕ�ದೆ 
ಐದು ವಷಗಳ�� ಅ�ೂೇಗ� ತುಂ�ಾ ಸು�ಾ���'ೆ ಎಂದು 
ಆಂಜ�ೕೆಯ ಮತು� ಅವರ ತಂಡ �ೕೆಳ�ತ��.ೆ

ತ��ಲ� ಪ�ಶ�ಮ�ಾ��, ಆಂಜ�ೕೆಯ ಅವರು, �ಾಜ� ಸ�ಾರ�ಂದ 
'ಕೃ� ಪಂ�ತ' ಪ�ಶ�� �ಾಗೂ ಅ�ೕೆಕ �ಾಗ�ಕ ಸಂ��ೆಗ�ಂದ 
��ಧ ಪ�ಶ��ಗಳನು� ��ೕಕ���ಾ��.ೆ

 Manjunath Holalu 
Organic farming consultant
C/o Razaki building, Vinayaka nagar
Savanur Road, Shiggaon‐ 581 205 
Haveri, Karnataka. 
E‐mail: manjubaduku@gmail.com

   �.ಎಂ.�ಾಧ

ಕೃ� ಪ�ಸರ ��ಾನಗಳ ಹರಡು��

ತನ� �ೊಲದ�� ಆಂಜ�ೇಯ

ಆಂಗ� ಮೂಲ
�ೕ�ಾ ಇಂ��ಾ, ಸಂಪುಟ ೧8, ಸಂ��ೆ ೩, ��ೆ�ೆಂಬ� ೨೦೧6
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ಒ��ಾ�ದ ಗಂ�ಾಂ ��ೆ�ಯ �ಗಪ�ಾಂ� �ಾ�� ನ ಸಣ� 
�ಾ�ಮ ಗು�ಾ� ಪು� ನ �ಾಧ��ಕ �ಾ�ೆಯ�� ಕ�ದೆ ೧೬ 

ವಷಗ�ಂದ ಪ��ೕ� ಕು�ಾ� ಮು�ೂೆ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು. 
ಪ��ೕ�, �ೕ�ಾಪುರದ ಒಂದು ಕೃ� ಕುಟುಂಬ�ೆ� 
�ೕೆ�ದವ�ಾ�ದು�, �ಾ�ಮ��ಾ� ಎನು�ವ ಸ�ಯಂ�ೕೆ�ಾ 
ಸಂಘಟ�ಯೆ�� ಅ�ವೃ�� ವೃ�� �ಾ�ರಂ��ದರು. ಅ�ವೃ�����ೆ ೆ
�ಾಢ�ಾದ ಬದ��ೆ �ೂೆಂ�ರುವ ಪ��ೕ�, �ೖೆತರು ಮತು� 
��ಾ��ಗಳ ಮನ��� ಬದ�ಸುವ�� ಮತು� ಅದನು� 
�ಾಯಗತ�ೂೆ�ಸುವ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ� ವ���ಾ��.ೆ

ಕೃ� ಪ�ಸರ�ಾಸ� ��ಾನ- ಎ� ಆ� ಐ ಪ��ಾರದ��
�ಾ�ಮ��ಾಸ�ೂೆಂ�� ೆಸಹ�ೕಗದ ಸಂದಭದ��, ಭತ�ದ 
ಕೃ�ಕರ �ೂೆ�ೆ �ೆಲಸ �ಾ�ದ� ಪ��ೕ� ಕು�ಾ�ೆ, ಭತ�ದ 
��ೆಯೆ �ಾಗುವ�ಯ �ಾಪತ�ಯಗಳ ಕು�ತು, ಅದರಲೂ� 
ಮುಖ��ಾ� �ೕ�ಾವ� �ೕರು ಲವಣ���ತ�ೂೆಂ�ರುವ�ದರ ಬ��ೆ 
ಅ��ತು�. �ೕ�ಾ ಇಂ��ಾದ ೨೦೦೦�ೕೆ ಇಸ� ��ಂೆಬ� 
�ಂಗಳ ಸಂ��ೆಯ��� ಪ�ಕಟ�ಾ�ದ� �ಾ| �ಾಮ� ಅ�ಾ�� 
ಅವರ �ೇಖನ ಓ�ದರು. ಅವರ �ಂತ�ಗೆ�ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ಾ�, 
ಗು�ಾ� ಪು� ನ  �ೖೆತ�ತ��ೂೆಂ�� ೆಅದನು� ಹಂ��ೊಂಡು, 
ಎ� ಆ� ಐಯನು� ಪ��ೕ�ಸುವಂ�ೆ ಸೂ��ದರು. ಇಬ�ರು 
�ೖೆತರು ಪ��ೕಗಗಳನು� �ಾ�, ಉತ�ಮ ಫ��ಾಂಶ ಪ�ದೆರು.

�ೕೆತ�ದ�� ಕೃ� ಪ�ಸರ�ಾಸ�ದ ಕು�ತು �ರಂತರ�ಾ� �ಾನ ಅರಳ����ೆ- ಮತು�, �ಾನದ ಸಹ��ಾಣ ಮತು� 
ಪ��ಾರದ�� �ೖೆತರು ಬಹುಮುಖ� �ಾತ� ವ�ಸು�ಾ��.ೆ ಕೃ� ಪ�ಸರ�ಾಸ�ದ ಕು�ತು �ಾ�ಾನುರ�� �ೊಂ�ರುವ 
ಇ�ೊ�ಬ� ��ಕ �ಾಗೂ �ೖೆತ, �ೖೆತರ �ಾಲಗಳಂತಹ ಸ��ೕಯ �ೖೆತ�ೇ��ಗೆಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕು�ತು �ೖೆತರ�� 
�ೆ�ೕರ� ೆ�ೕಡು���ಾ��.ೆ 

ಪ��ೕ� ಮತು� �ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರು �ೕ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ತಮ� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಒ���ೆ �ೇ� ಪ�ಹ�ಸು�ಾ��ೆ. 

ಏಕವ��� ಅ��ಾನ!
ಕೃ� ಪ�ಸರ�ಾಸ� ಕು�ತು �ಾಗೃ� �ಾಡು��ರುವ �ೈತ ��ಕ

�
ತ�:
 �ೆ

ೕಖ
ಕರ

ು



8 �ೕ�ಾ ಇಂ�ಯ  ��ೕೆಷ ಕನ�ಡ ಸಂ��ೆ  ಜೂ�  ೨೦೧೭, ಸಂ��ೆ ೨

೨೦೦೦-೦೧ರ�� �ೂ�ೂೇ�ಾಡ ಅ�ಕೆ��ೆ�ಂದ ಭತ�ದ ಕೃ�� ೆ
ಸೂಕ� �ೕರು ಒದ�ಸಲು, �ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಎನು�ವ 
ಜಲಗುಂಪುಗಳನು� ಸಂಘ���ೊಳ��ವಂ�ೆ �ೖೆತ�� ೆ��ೇರ� ೆ
�ೕ�ದರು. ಪ���ಂದು ಹ���ಂದ ಇಬ�ರು ಪ����ಗ�ಾ�, 
�ಗಪ�ಾಂ� �ಾ�� ನ ೫೭ ಹ��ಗಳ �ೖೆತರು ಇದರ�� 
�ಾ��ಾದರು. ಈ ಗುಂಪು ಪ�� ಎರಡು �ಂಗ��ೂೆ�� �ೕೆ� 
�ಾ�, ಕೃ� ಸಂಬಂ� ಸಮ��ೆಗಳನು� ಚ��ದ�ಲ��,ೆ 
ಸ�ಾಂ�ೕಣ �ಾ��ಾ�ವೃ��ಯ ಕು�ತೂ �ಾತುಕ�ೆ ನ��ೆದರು. 
ಈ ಗುಂಪುಸ�ಗೆಳ�� ಅ�ೕೆಕ �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ ��ಾದಗಳನು� 
ಇತ�ಥಪ���ೊಂಡರು. �ೖೆತರೂ ಆ�ರುವ ಪ��ೕ�, ಈ 
ಗುಂ�ನ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ� ವ��ದರು. ಅವರು ��ತ ವ��� ಮತು� 
��ಕ�ಾ�ದ��ಂದ ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� ಅವರ �ೕ�ೆ ಅ�ಾರ 
�ೌರವ ಇ�.ೆ 

ಒಂದು ಸ�ಯೆ�� ಪ��ೕ�, ಎ� ಆ� ಐ ಬ��ೆ, ಮತು� ಕ�� 
ಸಂಪನೂ�ಲ ಬಳ� �ಚೆು� ಉ�ಾ��ಸುವ ಬ��ೆ ತಮ� ಅನುಭವ 
ಹಂ��ೊಂಡರು. ಮುಖ��ಾ�, �ೕರು ಬಳ�ೆ�ಾರರ ಗುಂಪುಗ�ಾ� 
�ೕರನು� ಸಮಥ�ಾ� ಬಳಸುವ�ದು ಉ��ೇಶ�ಾ�ದು�, 
ಎ� ಆ� ಐನ�� ಕ�� �ೕರು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಒತು� �ೕ�, 
�ೖೆತರನು� ಎ� ಆ� ಐ ಕ��ೆ ೆ��ೇ�ೕೆ��ದರು. �ಾ�ರಂಭದ�� ೨೦೦ 
�ೖೆತರು ಎ� ಆ� ಐ ಅಳವ���ೊಂಡರು. ೨೦೦೩ರ �ೂೆ���,ೆ ಆ 
�ಾಲೂ�ನ�� ಒಂದು �ಾ�ರ �ೖೆತರು ತಮ� �ೋಟಗಳ�� 
ಎ� ಆ� ಐ ಅಳವ���ೊಂಡರು.

೨೦೦೫ರವ��ೆ,ೆ ಎ� ಆ� ಐಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾರದ 
ಇ�ಾ�ಯೆ �ಾಯಸೂ�ಯ��ರ�ಲ�. ಎ� ಆ� ಐ ಉ�ೆ�ೕಜನ�ೆ� 
ಸ�ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೕೆ �ರೆವ� �ಗು��ರ�ಲ� ಮತು� ��ೆ�ಯ��ನ 
ಸ�ಯಂ�ೕೆ�ಾ ಸಂಘಟ�ಗೆ�ಾದ �ಾ�� ��ಾ� ಮತು� ���ಾಗಳ� 
�ೖೆತ�� ೆಈ ಬ��ೆ �ಳ�ವ��ೆ �ೕ� ಅಳವ���ೊಳ��ವಂ�ೆ 
��ೇ�ೕೆ�ಸು��ದ�ವ�. ಕಟ� ನ ಭತ� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಸಂ��ೆ�ಂದ 
ಸಂಪನೂ�ಲ ವ���ಗಳನ� ಆ�ಾ���ದ ಪ��ೕ�, �ಾ�ೆಯ���ೕ 
�ೆಲವ� ಸ�ಗೆಳನು� ನ��ೆದರು. ಅ�� ೫೦ �ೖೆತರು �ಾ�ೊ�ಂ�ದ�ರು. 
ಆ�ಾಗೂ� ಇದು �ಚೆು� �ನ ಮುಂದುವ�ಯ�ಲ�. 

೨೦೦೫ರ ನಂತರ, ಈ ಉಪಕ�ಮಗಳನು� ��ೆ�ಸುವ�ದರ �ೕ�ೆ 
ಅವರು ಗಮನ �ೇಂ��ೕಕ��ದರು. �ಾ�ಪಂ�ಾಯ� ನ �ಾ�ಕ 
ಮತು� ��ೈ�ಾ�ಕ �ಾಲೂಕು ಮಟ�ದ ಸ�ಗೆಳ�� �ಾ�ೋ-ಅ� 
�ಾಡ�ಾ�ತು. ಯಶಸು� �ಾ�ಸ�ಾ�ತು, ಎಲ� ಸಮ��ೆಗಳನು� 
ಸ�ಗೆಳ�� ಚ�ಸ�ೊಡ�ದರು. ಉನ��ೕಕ�ಸ�ೕೆ�ಾದ �ಾನ 
ಮತು� �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ಾ�ತು. ಆದ� ೆದುರದೃಷ��ಂೆದ� ೆ
ಈ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಪೂ�ೖೆ��ೊಳ�ಲು ಅವರ ಬ� 
�ಾಧನಗ�ರ�ಲ�. ಕೃ� ಇ�ಾ�ಯೆ �ಬ�ಂ�, ಸದಸ�ರು ಒತ�ಡ 
�ಾ��ಾಗ �ಾತ� ಬಂದು, ��ೆೆ�ಂದ� ೆಉತ�ಮ ��ಾನಗಳ ಬ��ೆ 
�ೆಲವ� ಸಲ�ಗೆಳನು� �ೊಡು��ದ�ರು. 

ಪ�ಸು�ತ, ಎ� ಆ� ಐಯನು� ಕೃ� ಇ�ಾ� ೆಉ�ೆ�ೕ�ಸು��ದು�, �ಾಜ� 
ಮಟ�ದ ಉಪಕ�ಮ�ಾ��.ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾರ ಇದನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ 
�ದಲು, �ಗಪ�ಾಂ�ಯ�� ಇದನು� ಅಳವ���ೊಳ��ವಂ�ೆ 
��ೇರ� ೆ�ೕಡುವ�� ಪ��ೕ� ಮುಖ� �ಾತ� ವ��ದ�ರು. 'ಸ�ಾರ 
ನ�ಸೆು��ರುವ ಎ� ಆ� ಐ ತರ�ೕೆ� ��ರಗಳ� �ಾಕಷು� 
ಪ��ಾಣದ��ಲ�' ಎಂದು ಪ��ೕ� ಅ��ಾ�ಯಪಡು�ಾ��.ೆ �ೖೆತರ 
ಮನವ��ೆಯ ಗ� ��ಾನ�ಾ�ದ��ಂದ �ಾಯಕ�ಮವ� 
��ಾನ�ಾ��ೕ ಆರಂಭ�ಾ�ತು. ಅ�ೕೆಕ ಪ�ದಶನ ಪ��ಾಸಗಳ 

ನಂತರ �ೖೆತರು ಎ� ಆ� ಐ ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಆರಂ���ಾ��.ೆ 
೨೦ ಹ��ಗಳ�� ಪ��ೕ�, ಅ��ನ �ೖೆತ�ೂೆಂ�� ೆಸಂ�ಾದ 
ನ��ೆ�ಾ��.ೆ ಫಸಲು ��ೆಾ��ರುವ��ಾ� �ೖೆತರು �ೕೆ��ೊಂ��ಾ��.ೆ 
ಎಕ��ೆ ೆ ೧೫-೧೬ ��ಂಟ� ಪ�ಯೆು��ದ� �ೆಲವ� �ೖೆತರು ೨೦-೨೫ 
��ಂಟ� ಪ�ಯೆು���ಾ��.ೆ ಈ ಪದ�� ಆ��ೇಷ�ಾ� ಮತು� 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಉ�ಸುತ�� ೆಎಂದು �ೖೆತರು 
ಕಂಡು�ೊಂ��ಾ��,ೆ ಆದ� ೆ�ೂೆಡ� ಪ��ಾಣದ�� ಇದನು� ಅವರು 
�ಾಡಲು �ಾಧ����ೇ ಎನು�ವ�ದರ ಬ��ೆ ಅವರ�� ಖ�ತ�ೆ 
ಇಲ�.

ಯುವಕರ�� ಕೃ�ಪ�ಸರ�ಾಸ� ಮ�ೂೇ�ಾವ ರೂ�ಸುತ�
�ಾ�ೆಯ�� ಒಂದು �ೈ�ೋಟ �ಾಡುವ�� ಪ��ೕ� ಮುಖ��ಾತ� 
ವ��ದ�ರು. ಚಟುವ��ೆ ಆ�ಾ�ತ ಪ�ಸರದ ಕು�ತು ಕ�ಯುವ 
�ಾಗ�ಾ� ಈ �ೈ�ೋಟವನು� ಆರಂ�ಸ�ಾ�ತು. ಬಹು�ೇಕ 
��ಾ��ಗಳ� ಬಡ ಕೃ�ಕ ಮ�ತೆನಗ�ಂದ ಬಂದವ�ಾ�ದ��ಂದ, 
ಮಕ��� ೆಸಹಜ�ಾ��ೕ �ೈ�ೋಟದ ಬ��ೆ ಆಸ�� ಇತು�. ಈ 
�ೈ�ೋಟ ೨೦೦ ಚ.�ೕ ಪ��ೕೆಶದ���.ೆ ಬದ��ೆಾ�, ನು��ೇ�ಾ�, 
�ೂೆಪು�, ಪ�ಾಯ, ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಇ�� ��ೆಸೆ�ಾ�ತು. 

ಪ�ಸರ ��ೇ� ಕೃ�ಯ ಬ��ೆ ಅ�ವ� �ೂೆಂ�ರುವ ಪ��ೕ�, ಈ 
ತರ�ಾ�ಗಳನು� ��ೆಸೆಲು �ಾವಯವ ಪದ��ಗಳನು� 
ಅಳವ���ೊಂಡರು. �ೋಟದ��ನ ಕಸವನು� ಬಳ� �ಾಂ�ೂೇ�� 
ತ�ಾ�ಸಲು ಒಂದು ಗು�ಯನು� �ೋಡ�ಾ��.ೆ ಹಸು�ನ 
ಸಗ�, �ೕೆ�ನ ಎ�ೆ, �ೕೆವ�ಾರು ಎ�ೆಗಳ�, ಇ�ಾ��ಗಳನು� 
�ಾಂ�ೂೇ�� ತ�ಾ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��.ೆ ಒಂದು ಪ���ೆಯ�� 
ಎ�ಹೆುಳ� �ೂೆಬ�ರದ ಬ��ೆ ಓ�ದ ನಂತರ ಅದರ ಪ��ೕಗವನೂ� 
�ಾಡ�ಾ�ತು, ಆದ� ೆ��ೆ�ನ ಯಶಸು� �ೂೆ�ಯೆ�ಲ�.

�ಾ�ರಂಭದ��, �ಡಗಳ� �� ಇರು� ೆಮತು� ಆ�ಾಗ 
�ೂೇಗಗ�ಂ�ಾ�  �ೊಂದ��ೇ�ಾದವ�. ‘�ಾ.�ಾ�ಾಯಣ��ೆ� 
ಅವರ ಅಂಕಣ (�ೕ�ಾ ಇಂ��ಾ �ಾ�ಗ�� ನ�� �ಾವಯವ 
ಕೃ�ಕ�ಂದ ಪ�ಕಟ�ಾಗುವ ಅಂಕಣ) ಈ ಸಮ��ೆಗ�� ೆಪ��ಾರ 
ಕಂಡು�ೊಳ��ವ�� ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು' ಎಂದು ಪ��ೕ� 
�ೕೆಳ��ಾ��.ೆ ಹ�ರು �ೂೆಬ�ರವನು� ಅವಲಂ�ಸ�ಾ�ತು ಮತು� 
�ರಂತರ ಆ�ೖೆ�ೆ ಮತು� ಗಮ�ಸು��ೆ ಈ ಸಮ��ೆಗ�ಂದ 
�ೂೆರಬರಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು. �ಾ�ಾಯಣ��ೆ�ಯವರ 
�ೇಖನವನು� ಆಧ��, �ೆಂಡು ಹೂ�ನ �ಡಗ�� ೆ�ಾನವನ 
ಮಲಮೂತ�ಗಳನು� ಕೂಡ �ಾಕ�ಾ�ತು. 

ಪ�� ಶ��ಾರದಂದು ಮಕ��� ೆಒಂದು ಗಂ�ಯೆ�� ��ೇಷ ಅ���ೆ 
ಹಂ��ೊಳ����ದ�ರು. ಮಕ�ಳ ಅ��� ೆಬಂದ �ಾ�ಸ�ಕ ಸಮ��ೆಗಳ 
ಬ��ೆ, ಮಕ�ಳನು� ಕ��  ಸಂಘ�� ���ದರು. �ಾ�ೕೆನು 
�ಾಡು����ೇ� ೆಎನು�ವ�ದ��ೇ ಅಲ��,ೆ �ೈ�ೋಟ �ವ�ಸ��ೆ� 
ಇರುವ ಸಮ��ೆಗಳ ಬ��ೆಯೂ  ಮಕ�ಳ� ಅ���ೆ ಹಂ��ೊಳ���ಾ��.ೆ 

ಮಕ�ಳ� �ದಲ �ೕ��ಯೆ �ಾ�ರರು. 
�ೖೆ�ೋಟದ ಬ��ೆ �ಾ��ೕ�ಕ ತರ�ೕೆ� 
�ೕೆವಲ ಖು�ಯ��ೇ ಅಲ�, ಪ�ಸರ �ೆ�ೕ� 
ಚಟುವ��ಗೆಳ ಬ��ೆ ಅವರನು� 
�ಾಗೃತರ�ಾ��, ಅದರ �ೕ�ೆ ನಂಬು� ೆ
ಇಡುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.
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ಮುಂ�ನ �ಾ�ೋಅ� �ೆಲಸಗಳ ಬ��ೆ ��ಕರು �ಾಗದಶನ 
�ಾಡು�ಾ��.ೆ �ೈ�ೋಟ�ಾ�� ಮಕ��� ೆ�ಾವ��ೕೆ ��ೇಷ ತರ�ೕೆ� 
�ೕ�ಲ�.

�ೈ�ೋಟದ ಫಸಲನು� ��ಾ��ಗ�� ೆಮ�ಾ�ಹ�ದ ಊಟ 
ತ�ಾರು �ಾಡಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��.ೆ �ೂೆರಗ��ೆಂದ 
ಖ�ೕ�ಸುವ ತರ�ಾ��ಂತ ಅವರು ��ೆಯೆುವ ತರ�ಾ� �ಚೆು� 
ರು�ಕರ ಎಂದು ��ಾ��ಗಳ� �ೕೆಳ��ಾ��.ೆ ಮಕ�ಳ� ಮ��ೆ ೆ
�ೂೇದ ನಂತರ ಈ ಬ��ೆ �ೂೇಷಕ�ೂೆಂ�� ೆಚ�ೆ �ಾಡು�ಾ��.ೆ

‘�ಾ� �ೂೇಡುವ��ೕೆ ನಂ�ಸುತ��'ೆ ಎಂದು ಪ��ೕ� 
�ಾ���ಾ�� ೆ; ಈ ಮಕ�ಳ� �ದಲ �ೕ��ಯೆ �ಾ�ರರು, 
�ೈ�ೋಟದ ಬ��ೆ �ಾ��ೕ�ಕ ತರ�ೕೆ� �ೇವಲ ಖು�ಯ��ೇ 
ಅಲ�, ಪ�ಸರ ��ೇ� ಚಟುವ��ೆಗಳ ಬ��ೆ ಅವರನು� 
�ಾಗೃತರ�ಾ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ನಂಬು� ೆಇಡುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��.ೆ 
ಖು��ಂದ ಕ�ಯುವ ಪ����, ಮಕ�ಳ� ��ಾ��ಾ�ಸ 
ಮುಂದುವ�ಸುವ ��ಾ�ಸ ಮೂ�ಸುತ��.ೆ ‘ಇನು�ಮುಂ� ೆಮಕ�ಳ� 
�ಾ�ೆ �ಡುವ��ಲ�' ಎಂದು ಪ��ೕ� ಸಂತಸ ವ�ಕ�ಪ�ಸು�ಾ��.ೆ

ಪ��ಾವ ವಲಯ 
�ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, �ಾ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಅವರ �ೂೇಷಕರ 
(ಅವರೂ ಕೃ�ಕ�ೕೆ) ಮೂಲಕ  ಕೃ� ಸಮು�ಾಯಗಳ �ೂೆ�ೆ 
ಸಂ�ಾದ ನ�ಸೆುವ�� ಸ��ಯ�ಾ�ರುವ ಪ��ೕ�, �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ 
�ಾಯಕತರು ಮತು� �ಾ�� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ��ೆಂ�ಗೂ 
ಸಂಪಕ����ೊಂ��ಾ��.ೆ ಪ�ಸು�ತ, �ಾ�� ಮಟ�ದ ಎಲ� 
ಅ�ವೃ�� �ಾಯಗ�� ೆಪ��ೕ� ಸಂಪಕ ವ���. ಅವರು ಅ�ೕೆಕ 
�ಷಯಗಳನು� ಅದರಲೂ� ��ೇಷ�ಾ� ಪ�ಸರದ ಕು�ತು �ಾಗೃ� 
ಮೂ�ಸುವ �ಷಯಗಳ ಕು��ಾ� ಚ�ಸು�ಾ��.ೆ

ಅವರ ದೃ���ೋನಗ��ೆಂ��,ೆ ಸ�ಾಜದ�� ಹಲವ� ಜನರ �ೕ�ೆ 
ಪ��ಾವ �ೕರಲು ��ಾ��ಗ�ಂದ ಆರಂ��, �ಾ�ೆಯ�� ಪ�ಸು�ತ 
�ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವ �ವೃತ��ಾ�ರುವವರ �ೕಲೂ ಕೂಡ ಪ��ೕ� 
ಸಮಥ�ಾ��ಾ��.ೆ ಉ�ಾಹರ��ೆ,ೆ ��ೆಾ�ಂಪು� 
�ಾ�ಮಪಂ�ಾ��ಯ ಸಮ �ಂ� �ಾ�ಮದ ��ೕ �ಾ� ��ಾ�, 
ಅವರು ಇ�ೕೆ �ಾ�ೆಯ ��ಕ�ಾ�ದು�, ಅವರೂ�ನ�� ಈ 
�ಂತ�ಗೆಳನು� �ತು��ಾ��.ೆ ಸ�ಯಂ�ೕೆ�ಾ ಸಂಘಟ�ಯೆ��ನ ಅವರ 
ಹ��ರದ ��ೇ�ತರು, ಉ�ಾಹರ��ೆ ೆ��ೆಾಂಪುರದ ���ಾ 
ಮತು� �ಗಪ�ಾಂ� �ಾ�� ನ ಜನ�ಾಗರ� ಈ �ಂತ�ಗೆಳನು� 
ಪಸ�ಸು���ಾ��.ೆ �ಾಸ��ಕ�ಾ�, ಜನ�ಾಗರ� ವ��ಂದ ��ೇಷ 
�ೕೆತನರು ನ�ಸೆು��ರುವ ಕನ�ಮ� �ೋಟದ�� ಇವರು ಸಂಪನೂ�ಲ 

ವ���. ಆ �ಾ�� ನ ೫೭ �ಾ�ಮಗಳವರು ಸದಸ�ತ� �ೂೆಂ�ರುವ �ಾ� 
ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರ �ೕ�ೆ ಇವರ �ಾಢ ಪ��ಾವವನು� 
�ಾಣಬಹುದು. �ೂೆ�ೆ� ೆಅವರು �ಾ�� ಮಟ�ದ ��ಾ��ಗಳ 
ಎ�ೋ- ಕ�� ಗಳಲೂ�  ತಮ�ನು� �ೊಡ���ೊಂ��ಾ��.ೆ 

�ಾ�ೆಯ�� ��ಕ�ಾ�ದು�, �ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ನ�� ಸ��ಯ 
ಸದಸ��ಾ�ರುವ ಪ��ೕ� ಅವ��,ೆ �ಚೆು� ಜನರ �ೂೆ�ೆ ಸಂ�ಾದ�ೆ� 
ಅವ�ಾಶ �ೂೆ��ೆರುವ�ದ�ಂದ, ಅವರ ಪ��ಾವ ವಲಯ �ಚೆು� 
��ಾ�ರ�ಾ��.ೆ ಎಲ���ಂತ ���ಾ�, ಅವರ �ೖೆಯ��ಕ 
ಗುಣಗ�ಾದ �ಾ�ಾನುರ�� ಮತು� ಸಮಪ� ೆಇ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ� 
ವ�ಸುತ��.ೆ ಪ��ೕ� ಅವರ ��ಾಹ�ೆಗ�ಂದ ಹ��ಯ�� 
�ೌರ�ಾ��ತ�ಾ�ದು�, ಮುಖ� ವ����ಾ��ಾ��.ೆ ಅ�ವೃ�� 
�ಾಯಗ��ೆ�ೆನ ಅವರ ಒಲವ�, ಅವರು �ದಲು �ವ��ದ 
ಸಂ��ೆಗಳ��ನ ಅನುಭವ, ಅವರ �ಾಲಶ�� ಮತು� 
�ೂೆರಪ�ಪಂಚ�ೂೆಂ��ನ ಸಂಪಕಗಳ� ಅವರನು� �ೌರ�ಾ��ತ 
ವ����ಾ� ��ೆಯೆಲು ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊ���.ೆ ಮ�ೊ�ಂ��ೆ,ೆ 
ಅವ�ರುವ ಮುಖ���ಕ �ಾ�ನ ಯುವ�ೕ��ಯೆನು� ತ�ಾರು 
�ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ ಒದ���.ೆ ಇ�ಲೆ� ಸಂಗ�ಗಳ� 
ಕೃ�ಪ�ಸರ�ಾಸ�ದ ಬ��ೆ �ಾ��ಯನು� ಹರಡುವ�� ಪ�ಮುಖ 
�ಾತ� ವ�ಸುತ��.ೆ 

ವ����ಬ� ��ೇಷ ಒಲವನು� �ೂೆಂ�ದ��, �ೖೆಯ��ಕ�ಾ� 
ಸ�ಾಜದ�� ಸು�ಾರ� ೆತರಬಲ� ಎಂದು ಪ��ೕ� ಅವರ ಪ�ಕರಣ 
�ೋ�ಸುತ��.ೆ �ಾ�� ಹಂ��ೆಯ ಶ�� ಇದರ�� ��ೇಷ�ಾ� 
�ೂೆರ�ೂೆ���.ೆ ಒಲವ�ಳ� ಸೂಕ� ವ���� ೆ�ಾ�� ತಲು�ದ��, 
ಅದು ಉಂಟು �ಾಡುವ ಪ��ಾಮ�ೆ� �� ಇಲ�. ಒಬ� ವ���, ಒಬ� 
�ೖೆತ, ಒಬ� ��ಕ ಕೂಡ ಆತ �ಾ�ಸುವ ಸ�ಾಜದ�� ಬದ�ಾವ� ೆ
ತರಬಲ�.  

 T M Radha
 AME Founda�on 
Bangalore, India 
www.amefound.org 
E‐mail: leisaindia@yahoo.co.in

�ಾ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಪ�ಸರ �ೆ�ೕ� ��ಾನಗಳನು� ಬಳ� ಅಡು�ೆ �ೋಟವನು� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ. 
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�ೕರ ಆ��ಕ� ಮತು� ಅದರ ಪ�ಸರ 
ಪದ�� ಪ�ನ��ೕತನ�ೂ�ಸಲು �ರವ�

ಸ��ೕಯ ಎ�� ತ� ಮತು� ಪ�ಸರ ಪದ��ಗಳನು� ಸಂರ�ಸಲು, �ಲೆವ� ಸಂಘಟ�ಗೆಳ�  ಒ�ಾ�� �ೋ�ಾಲಕರ 
�ರೆ�� ೆಬಂ��ೆ. ಅವರ �ಾಲು�ಾ��,ೆ �ಾಭ�ಾಯಕ �ೈ� �ಾರುಕ�ೆ�� ೆಪ��ೇಶ ಪ�ೆಯುವ�� ಸಮು�ಾಯಗ�� ೆ
ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ. ಈಗ, ಅವರು ಆಡ�ತದ ಹಕ�ನು� ಪ�ೆಯಲು ಕೂಡ ಸಮು�ಾಯಗಳ �ೂೆ�ೆಯ���ಾ��.ೆ  
ಮುಖ� �ಾ�ೕ�ಾರ ಎ����ೂೆಂ�ರುವ ಸ�ಾರ, ಅವರ �ಾತುಗಳನು� �ೕೆ���ೂೆಳ��ೕೆ�ಾ��ೆ.  

  ರ�ೕ� ಭ�� ಮತು� �ೌಯ�� �ಾ� 

ಬ��, �ಾ�ಾ��ಗ�� ೆ೫ ಶತ�ಾನಗ�ಂದ ತವರು (ಕ� ನ�� 
�ೂೇ�ಾಲಕರ ಸಮು�ಾಯ ಆ �ಸೆರನು� �ೂೆಂ��)ೆ. 

ಒಂದು �ಾಲದ�� ಏ��ಾದ ಎರಡ�ೕೆ ಅ� �ೂೆಡ� 
ಹುಲು��ಾವಲು ಪ��ೕೆಶ�ಾ�ದ� ಬ��, �ಾರತದ ಸಮೃದ� 
ಹುಲು��ಾವಲು ಎಂದು �ಸೆ�ಾ�ತು�. ಅದು ೨೫೦೦ ಚ.�.ನಷು�  
��ಾ�ರ�ಾ�ದು�, ಅ�ೕೆಕ �ಧಗಳ ಮರ�ಡ, �ಾ��ಪ�ಗ�� ೆ
ಆಶ�ಯ�ಾಣ�ಾ��.ೆ ಇಂದು ೭೦೦೦ಕೂ� �ಚೆು� ಕುಟುಂಬಗಳ� ಅ�� 
�ಾಸ�ಾಡು��ದು�, ಅವರ�� ಬಹು�ೇಕರು �ಾ�ಾ��ಗಳ�. �ಾಜರ 
�ಾಲದ�� ಬ��ಯ�� ದನ�ೕ�ಸುವ ಹಕ�ನು� �ೂೆಂ�ದ�ರು; ಈ 
ಹಕ�ನು� ದನ�ಾ� �ೆ�� ೆ��� �ೕಡ�ಾ�ತು�. ಹುಲು��ಾವ�ನ 
ಬಳ�ೆ ಮತು� �ವಹ�ಯೆ ��ಾರವನು� �ಾ�ಾ�� 
ಸಮು�ಾಯದ ಮುಖಂಡರು �ಾಡು��ದ�ರು, ಮತು� ಸಮು�ಾಯ 
ಒ�ಾ�� ಎಲ�ರೂ �ಯಮಗಳನು� �ಾ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡು��ತು�. ಈ 
�ಾ�ಾ��ಗಳ� ೧೮೫೬ರ�� �ಾಜರ ಆ���ೆಯ�� ತಮ� ೆ�ೕ�ದ� 
ಹ��ನ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಈಗಲೂ �ೂೆಂ��ಾ��.ೆ

೧೯೯೫ರ�� ಬ��ಯನು� ಸಂರ�ತ ಅರಣ� ಎಂದು 
ವ�ೕಕ�ಸ�ಾ�ತು. ಸ�ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮರುವಸ� ಕ��ಸುವ 
ಪ����ಗಳ� ಆಗ ನ�ಯೆ�ಲ�. ಆ��ಂದಲೂ, ಹುಲು��ಾವ�ನ 
ಆಡ�ತ �ವಹ� ೆಅಸ�ಷ��ಾ��,ೆ ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ� ೆ೧೯೯೮ರ�� 
ಇದರ ಆಡ�ತ �ಯಂತ�ಣವನು� ಅರಣ� ಇ�ಾ��ೆ ೆ
ವ�ಾ���ಾದರೂ, ಅರಣ� ಇ�ಾ�,ೆ  ಬ��� ೆ�ೕೆ�ದ ಹ��ಗಳ 
ಸ�ೕ�ೆ ಮು�ಯುವವ��ೆ ೆಆಡ�ತ �ೈ��ೆ��ೊಳ�ಲು ��ಾಕ��ತು. 
ಆ��ಂದ ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ��ೆಾಗ�, ಅರಣ� ಇ�ಾ��ೆಾಗ� 
ಅದನು� �ಯಂತ�ಣ�ೆ� �ೆ�ದೆು�ೊಳ�ಲು ಮುಂ�ಾಗ�ಲ�. ಆದ� ೆ
�ಾ�ಾ��ಗಳ� �ಾವ��ೕೆ �ಧು�ಕ� �ಯಂತ�ಣ �ೂೆಂದ�ದ�ರೂ, 
ತಮ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಪದ��ಗ�ಂದ ಹುಲು��ಾವಲನು� �ವ��, 
ಆಡ�ತ ನ�ಸೆು���ಾ��.ೆ ಸತ�ಪೂಣ �ಾ�� ತ�ಗಳನು� 
�ೂೆಂ�ರುವ�ದ�ೆ� �ಾ�ಾ��ಗಳ� ಪ��ಾ�ತ�ಾ�ದು�, ��ೇಷ�ಾ� 
ಬ�� ಎ��, ಪ�ಸರ ಪದ���ಂ�� ೆಸಮನ�ಯ ಸಂಬಂಧ 
�ೊಂ�� ೆಮತು� ಅದು �ಾ�ಾ��ಗಳ �ೂೆಗ�ಾದ 
ಸಂಸ���ಾ��.ೆ 

���� ೆಕ� ೆ
ಅ�ೕೆ�ೕೆ ಇರ�, ಪ����ಗಳ� ತ��ತ�ಾ� ಬದ�ಾಗ�ದ�ವ�. 
೨೦೦೮ರ�� ನ�ದೆ ಬ�� ಪಶು�ೕಳ, ಬ��ಯ ತ�ಗಳ�, ಸಂಸ��, 

�ಾನವ ಪ�ಸರಗಳ ಸಂಭ�ಮದ �ಾ�ಕ ದನಗಳ �ಾ�ೆ�, 
ಬದ�ಾವ�ಯೆ �ೕೆ��ೆ�ಾ�ತು. �ಾ�ಾ�� ��ಯರು, 
ಸಮು�ಾಯದ �ೕವ�ೂೇ�ಾಯ ��ೆ�ಸುವ ಕು�ತು ಗಮನ 
�ೇಂ��ೕಕ�ಸುವ ಅಗತ�ವನು� ಮನಗಂಡರು. ಬ�� ಎ�� ತ�� ೆ
�ಾನ��ೆ, ಹುಲು��ಾವ�ನ �ೕ�ೆ ಸಮು�ಾಯದ ಹಕು�, ಬ�� 
ಹುಲು��ಾವಲನು� ಸಂರ�ಸಲು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಗೆಳ�, (ಒಂದು 
ಅಸಂಗತ ತ� �ೂೆ��ೂೆ�ೕ�� ಜೂ��ೂೆ�ೕ�ಾ �ಾ� �ಾ�, 
ಹುಲು��ಾವಲು �ಾ�ಾಗು��ತು�) ಇ�ಾ�� �ಷಯಗಳನು� 
ಗಮನದ�����ೊಂಡು �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಅವರು �ಧ��ದರು. 
೨೦೦೯ರ��, ೧೨೦೦ �ಾ�ಾ��ಗಳ� ಮುಂ� ೆಬಂದು ಬ�� ತ� 
ಅ�ವೃ�� ಸಂಘ�ಂದನು�, ಬ�� ಪಶು ಉ�ೆ�ೕರ� �ಾ�ಾ��ೕ� 
ಸಂಗಠ� (��ಯುಎಂಎ�) �ಸೆ�ನ�� ಗುಜ�ಾ� ಟ��� ಅಂ� 
�ೂೆ�ೖೆ�ೕ� ಆ�� ಅ�ಯ�� �ೂೇಂ�ಾ��ದರು, ಮತು� 
ಸಮು�ಾಯದ ಉ��ೇಶಗಳನು� ಈ�ೕೆ�ಸಲು �ೆಲಸ 
�ಾಡ�ೊಡ�ದರು. ��ಯುಎಂಎ� ತನ� ಆಡ�ತ ಸ�ರೂಪವನು� 
�ಧು�ಕ��ೂೆ��, ೨೧ �ಾಯ�ಾ� ಸ�� ಸದಸ�ರನು� ಮೂರು 
ವಷಗಳ �ಾಲ�ೆ� ಆ�� �ಾ�ದರು. ಪ���ಂದು 
�ಾ�ಮಪಂ�ಾಯ� �ಂದ ತ�ಾ ಒ�ೂೆ�ಬ�ರು ಮತು� ಇಬ�ರು ಪ��ಷ� 
�ಾ�ಯವರನು� �ಾಯ�ಾ� ಸ�� �ೂೆಂ�ತು�. ಸ��ೕಯ 
ಸ�ಯಂ�ೕೆ�ಾ ಸಂ��ೆ ಸಹ�ೕವ� �ೂೆ�ೆಗೂ�, ಎ� ��� �ೂೆ�ೆ 
ಬ�� ಎ��ಯನು� �ೂೇಂ�ಾ��, �ೕರ ಆ�ಕ�ೆಯನು� 
ಪುನರು��ೕವನ�ೂೆ��ದರು. ಬ�� ಸಂರ���ೆ ೆಎದು�ಾ�ದ� 
ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆಡ�ತ �ಾದ� ಮೂಲಕ 
ಪ�ಹ�ಸಲು ಮತು� ಅದರ �ೕ�ನ �ಧು�ಕ� ಹಕ�ನು� 

�ಾಂಪ��ಾ�ಕ�ಾ� ಹುಲು��ಾವಲನು� �ಾ�ಾ��ಗಳ� ಸು���ಯ��ಡು�ಾ��ೆ
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ಉ���ೊಳ�ಲು ಸ�ಾರ�ೂೆಂ�� ೆ�ಾತುಕ�ೆ �ಾ�ರಂ��ದರು. 

ಬ�� ಎ��- �ಾನ��ೆ ಪ�ೆಯುವತ�
ಸಮು�ಾಯದ �ೕವ�ೂೇ�ಾಯ ��ೆ�ಸಲು ಅದುವ��ೆ ೆ
��ಯುಎಂಎ� ಅಪೂಣ ಯಶಸು� �ಾ��ತು�. ಬ�� ಎ�� 
ತ�ಗಳನು� ಬ��ಯ�� �ೕ��ಗೆ�ಂದ ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾಗು��ತು�. 
ಈ ತ� ��ೇಷ�ಾದ ಗುಣಗಳನು� �ೂೆಂ�ದು�, ಬರಪ����ಯನು� 
ತ�ದೆು�ೊಳ�ಬಲ�, �ೂೇಗ��ೂೇಧಕ ಗುಣ �ೂೆಂ�ರುವ, ಸಂಕಷ�ದ 
ಪ����ಯಲೂ� �ಚೆು� �ಾಲು �ೕಡಬಲ�, �ಾಂತ ಸ��ಾವದ, �ಾ�� 
�ಾ�ೕೆ ಹುಲು� �ೕಯಬಲ��ಾ��ದು�, ಉಷ� ಮತು� ಅ�ಉೆಷ� 
ಹ�ಾ�ಾನ ಸ���ೕೆಶಗ�� ೆಸೂಕ��ಾದು�ಾ��.ೆ ಸಹ�ೕವನ, 
ಸ�ಾ� ಕೃ� ನಗ� ಯೂ�ವ�� (ಎ� �ಎಯು) ಮತು� 
�ಾಜ� ಸ�ಾರದ ಪಶುಸಂ�ೂೇಪ�ಾ ಇ�ಾ�ಗೆಳ 
�ರೆ��ೂೆಂ��,ೆ  ��ಯುಎಂಎ� ಈ ತ�ಯನು� ೨೦೧೦ರ�� 
�ೂೇಂ�ಾ��ತು. ತ� ಮತು� ತ��ಾರರು ಇಬ��ಗೂ ಈ 
�ೂೇಂದ� ಮನ�� ೆ�ೕ�ತು. �ಾ�ಷನ� ಬ�ೕ�ೖೆ��ೆ� 
ಅ�ಾ�� ಮತು� �ೈ� �ಟೆ��, �ಾ�ಾ�� �ಾ� ಮೂ�ಾ ಮತು� 
��ಯುಎಂಎ� � ೆಜಂ��ಾ�, ತ� ರ�ಕ ಪ�ಶ��ಯನು�  
�ೕ�ತು. ��ಯುಎಂಎ� ಅಧ�� ಸ�ೆ�ಾಮ� ಹ�ೆ�ೂೇ�ಾ� 
ಅವರನು� ಎ� �ಎ�ಆ� ನ �ವಹ�ಾ ಸ�� ಸದಸ�ರ�ಾ�� 
�ೕೆ�ಸ�ಾ�ತು. (ಈಗಲೂ ಮುಂದುವ���ಾ��)ೆ. ಬ�� 
ಎ��ಗ�� ೆ�ೕೆ��ೆ ��ೆಾ��ತು, �ೂೇಂ�ಾವ� ೆನಂತರ ಅದರ 
ಸ�ಾಸ� ��ೆೆ ಎರಡು ಪ���ಂತ ��ೆಾ��ತು.

�ಾ�ತಂತ��ದ ನಂತರ �ಾರತದ�� �ೂೇಂ�ಾವ��ೊೆಂಡ �ದಲ 
ಎ�� ತ� ಬ�� ಎ��, ಅ�ಾದ ನಂತರ ೨೯ �ಾನು�ಾರು 
ತ�ಗಳನು� ಎ� �ಎ�ಆ�  �ೂೇಂ�ಾವ� ೆ�ಾ��ೊಂ��.ೆ

�ೕರ ಆ�ಕ�ೆ �ೆಚ�ಳ
ಬ��ಯ �ೂೇ�ಾಲಕರು ಸ��ೕಯ �ೕೆ��ೆ�ಂತ ಅ�ಾರ 
ಪ��ಾಣದ�� ��ೆಾ�� �ಾಲು ಉ�ಾ��ಸು��ದ�ರು. ಆದ��ಂದ 
೨೦೦೮ರವ��ೆ ೆ��ೆೆ ಕ�� ಇತು�. �ಾ�ನ �ೖೆ�ಯನು� �ಾ���, 
ಕ� �ೂೆರ� ೆಇದನು� �ಾ�ೆ�ಂ� �ಾಡುವ�ದು �ಾಲದ 
ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾ�ದ��ಂದ ಎ� ��� �ೂೆ�ೆ ��ಯುಎಂಎ� 
ಚ�ೆ ನ��ೆತು. ಎ� ��� ಇದ�ೆ� ಒ���ೊಂಡು 
��ಯುಎಂಎ� ಸಹ�ೕಗ�ೂೆಂ�� ೆಬ��ಯ ಹ��ಗಳ�� 
�ಾಲು �ೕತಲ �ೇಂದ�ಗಳನು� �ೆ��ೆತು. ಇದರ ಪ��ಾಮ 
�ಾ�ನ ��ೆೆ ಕ�ದೆ ದಶಕದ�� ಮೂರು ಪಟು� �ಚೆ�ಳ ಕಂ�ತು. 
ಇದ�ಂದ �ಾ�ನ ಉ�ಾ�ದ�ಯೊ ��ೆಾ��ತು. ೨೦೦೮ರ�� 
�ನ�ಂದ�ೆ� ೬೦,೦೦೦ �ೕಟ�  �ಾಲು ಉ�ಾ��ಸು��ದ� ಬ�� 
�ೂೇ�ಾಲಕರು, ಈಗ ಒಂದು ಲ� �ೕಟ� ಗ�ಗೂ �ಚೆು� �ಾಲು 
ಉ�ಾ��ಸು�ಾ��.ೆ ಇಂದು �ಾನು�ಾರು ಆ�ಕ�ೆ �ಾ�ಕ ೧೧೦ 
�ೋ� ರೂ.ಗ�ಂೆದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��.ೆ

�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆಡ�ತ ಪದ��ಯ ಪುನರು��ೕವನ
�ಾರತದ�� ಅರಣ� ಭೂ� ಬ��ೆ ತುಂ�ಾ �ಾಲ�ಂದಲೂ 
��ಾದದ���,ೆ ಇದು ಇ��ೕ�ನ ದಶಕಗಳ�� �ೕವ��ೂೆಂ��.ೆ 
ಸ��ೕಯ ಜನ ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗಳ ಉ��� ೆ
ಅ��ಾಯ�ಾ�ರುವ �ಾಡನು�, ಅರಣ� ಸಂರ��ಯೆ �ಪೆದ�� 
ಸ�ಾರ ಏಕಮುಖ�ಾ� ವಶ�ೆ� �ೆ�ದೆು�ೊಳ�����.ೆ 
ಹುಲು��ಾವಲುಗ�� ೆ�ೕೆ� �ಾಕುವ�ದು, �ಾ�ಾನ� �ಾಗ�ಕರು 
ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳನು� ಈ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ 
�ೕ�ನ  ಹಕು�ಗ�ಂದ ಇದನು� �ೂೆರ�ಡುವ�ದು, 

�ಟಕು�ೂೆ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ರದು�ಪ�ಸುವ�ದು ಎನು�ವ��ಾ� 
�ೂೇಡ�ಾಗು���.ೆ ಸ��ೕಯ ಜನ, ಆ�ಾ��ೆ �ಾಗ�ಕ ಸಂಘಟ�ಗೆಳ 
�ರೆ��ಂದ ಸಮು�ಾಯ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ವಶ�ೆ� 
�ೆ�ದೆು�ೊಳ��ವ�ದನು� ��ೂೇ��� ೆಮತು� �ೂೇ�ಾಳ ಮತು� 
ಸಮು�ಾಯ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ �ೕ�ೆ ತಮ� ಹಕು� ಮತು� 
�ಾ�ೕಕತ�ವನು� ಪುನ� �ಾ��ಸಲು ಪ�ಯತ�ಪ���.ೆ ಈ 
ಪ�ಯತ�ಗಳ ಪ��ಾಮ ಬುಡಕಟು� ಜನ �ಾಗೂ ಇತ� ೆ
�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಅರಣ��ಾ�ಗಳ  (ಅರಣ� ಹಕು�ಗಳ ಮನ�� ೆ- 
ಎ� ಆ� ಎ) �ಾ�� ೨೦೦೬ನು� ರೂ�ಸಲು �ಾ��ಾ��ೊ��ತು. 
ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ ��ಾ��ತ ಭೂ�, ಸಮು�ಾಯ 
ಅರಣ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� �ಾ��ೆಯ ಗ� ಇವ�ಗಳನು� 
ಎ� ಆ� ಎ ಪ�ಗಣ��ೆ ೆ�ೆ�ದೆು�ೊಳ��ತ��.ೆ ದುರದೃಷ�ವ�ಾ�, 
ಎ� ಆ� ಎ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� �ೆಲವ� ಸ���ಾಸಕ� ಗುಂಪು ಮತು� 
ವ���ಗ�ಂದ ಅ�ೕೆಕ ಅ�ತೆ�ಗೆಳ�ಂ�ಾ��.ೆ ಇದರ ಪ��ಾಮ 
ಎ� ಆ� ಎ �ೕವ�ೂೇ�ಾಯಗಳನು� ಭದ��ೂೆ�ಸುವ, ಅರಣ� 
ಸಂರ��ಯೆನು� ��ೆ�ಸುವ, ಸ��ೕಯ ಆಡ�ತ�ೆ� ಬಲ ತುಂಬುವ 
ಮತು� ಅದರ ಅನು�ಾ�ನ�ಂದ �ಾಜ�ೕಯ ಅವ�ಾಶ ಆರಂ�ಸುವ 
ತನ� ಆಶಯಗಳನು� �ಾ�ಸುವ�� �ೕ�ತ ಯಶಸ�ನು� ಕಂ��.ೆ 

ಗುಜ�ಾ�ನ�� (ಕ� ನ��) ಸ���ೕೆಶ �ನ��ಾ�ೕೆ�ಲ�. 
��ಯುಎಂಎ� ಸ�ಾರ�ೂೆಂ�� ೆಸ�ಾ�ೋ��, ತಮ� 
ಹಕು�ಗಳನು� �ಧು�ಕ��ೂೆ���ೊಳ��ವ�ದು ಪ��ಾಸಕರ�ಾ��;ೆ 
ಅ�ನೂ� ಗು� ತಲುಪ�ೕೆ�ಾ��.ೆ ��ಯುಎಂಎ� ಸಮು�ಾಯದ 
ಹಕು�ಗಳನು� �ಾಖಲು �ಾಡಲು �ಾ�ರಂ��ತು ಮತು� ನ�ೂೇಯ 
��ಾ��ಾರದ �� ೮� ೆಅ�ಯ�� ��� ಅ�ವೃ��ಪ��ದ  
���ನ���.ೆ ೨೦೦೯ರ�� ಅರಣ� ಇ�ಾ� ೆ��ಾಲ ಬ�� ಪ��ೕೆಶಗ�� ೆ
�ೕೆ� �ಾಕಲು �ಾಯ �ೕಜ��ೆಂ�� ೆಮುಂ� ೆಬಂ�ತು. 
ಸಮು�ಾಯಗ��ೆಂ�� ೆಸ�ಾ�ೋ�ಸ�,ೆ ತಂದ ಈ �ಾಯ 
�ೕಜ�ಯೆ ಪ��ಾ�ವ, ಬ���ಳ�ನ ಅ�ೕೆಕ �ೕ�ಾವ� 
ಭೂ�ಗ�� ೆಪ��ೕೆ�ಾ��ಾರವನು� ��ಾಕ��ದ�ಲ��,ೆ ಒಂದು 
ವಷದ�� �ೂೇ�ಾಲಕರು ಸುತ�ಮುತ�ಲ ಪ��ೕೆಶಗ�� ೆ
ಚ�ಸ�ೕೆ�ಾಗುತ�� ೆಎನು�ವ ಅಂಶ �ೂೆ��ಲ��ೕೆ�ೂೇ ಎಂಬಂ�ತು�. 
ತಮ�ನು� ಸು��ರವ�ಾ���ರುವ ಪ�ಸರ�ೆ� ಈ �ಾಯ�ೕಜ�ಯೆ 
ಅನು�ಾ�ನ ಅ�ಾಯ ತಂ�ೂೆಡು�ವ�ದು ಸ�ಷ��ಾ�ದ��ಂದ, ಬ�� 
ತ��ಾರರ ಸಂಘ ತಮ� ಸಮು�ಾಯದ ಹಕು�ಗಳನು� �ೇಳಲು 
ಮುಂ�ಾದರು. ಇದು ಅವರ �ೕವ�ೂೇ�ಾಯ, ತ�ಗಳ� ಮತು� 
ಸಂಸ��ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ �ೕ�ತು.

ಬ��ಯ �ೋ�ಾಲಕರು ಹಲವ� �ೕ��ೆಗ�ಂದ ಬ�� ಎ�� ತ� ಅ�ವೃ��ಯನು�  
�ಾಡು�ಾ��ೆ

�
ತ�:
 �ೆ

ೕಖ
ಕರ

ು
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ಬ��ಯ ಹುಲು��ಾವ�ನ �ೕ�ೆ ತಮ� ಹಕ�ನು� �ಧು�ಕ�ವ�ಾ�� 
�ಾಡಲು ಎ� ಆ� ಎ ಒಂದು ಮುಖ� �ಾಧನ ಎಂದು 
ಅ�ತು�ೊಂಡ ತ��ಾರರ ಸಂಘ, ತಮ� ಹಕು�ಗ�� ೆ�ೂೇ�ಾಟ 
ನ�ಯೆು��ರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆಡ�ತ ಪದ��ಯನು� 
ಪುನ�ೆ�ೕತನ�ೂೆ�ಸಲು ಇದು ಸುಸಂದಭ ಎಂದು �ಾ��ತು. 
��ಯುಎಂಎ� ಬ��ಯ ಎಲ� ೫೪ ಹ��ಗಳ�� ಸ�ಸಂಗ�ಹ 
ಚಳವ� ಆರಂ��ತು. ಈ ಚಳವ� ಈಗ ‘ಬ�� �ೋ ಬ�� ರಹ�ೕೆ 
�ೂೇ' ಚಳವ� ಎಂದು ಪ��ಾ�ತ�ಾ��.ೆ ಇದರಥ ‘ಬ��ಯನು� 
ಹುಲು��ಾವಲ�ಾ��ರಲು ��' ಎಂದು ಮತು� �ೂೇ�ಾಲಕ�ೕೆ 
ಹುಲು��ಾವಲನು�  �ಾಂಪ��ಾ�ಕ�ಾ� ಹುಲು��ಾವಲನು� 
ಬಳಸುವ, ಸಂರ�ಸುವ ಮತು� �ವ�ಸುವ ���ನ�� �ೆಲಸ 
ಆರಂ��ದರು. ��ಯುಎಂಎ� ಹ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯತ�ಳ�� 
ಅ�ೕೆಕ ಸ�ಗೆಳನು� ನ��ೆ, �ೕೆ� �ಾಕಲು ತಮ� ಒ��� ೆ
ಇಲ��ರುವ�ದನು� ಸಂಘ�ತ�ಾ� ಪ�ದ�ಸಲು, ಅವರ ಹಕು�ಗಳ 
ಬ��ೆ �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸಲು, ಮತು� ಬ��ಯ�� �ೕ����ೕಘ� 
ಎ� ಆ� ಎ ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ�ಸಲು �ಾಜ� ಸ�ಾರವನು� ಮನ� 
�ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾ�ರಂ��ದರು. ಬುಡಕಟು� ಜನರ ಕ�ಾ�ಣ ಸ�ವ 
�ಾಗೂ ಅರಣ� ಇ�ಾ��ೆಂ�� ೆ�ಾ�ಾ�� ಸಮು�ಾಯದ 
��ಯರು ಮತು� ��ಯುಎಂಎ� ಪ����ಗಳ� ಸ�ಾ�ೋಚ� ೆ
ನ��ೆದರು. �ಾಜ�ದ�� ಎ� ಆ� ಎಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ�ಸಲು 
�ಾ�ರಂ��ದು�, ಕ� ನ�� ಇನೂ� �ಾ��ಾಗ�ೕೆ�ಾ�� ೆಎಂದು 
ಪ����ಗ�� ೆಬುಡಕಟು� ಕ�ಾ�ಣ ಸ��ಾಲಯ �ಾ�� �ೕ�, 
ಪ��ಷ� ರ�ತ ಪ��ೕೆಶಗಳ�� (ಕ� ನಂತಹ ಬುಡಕಟು� ಜನ ಕ�� 
ಇರುವ ಪ��ೕೆಶಗಳ��) ಎ� ಆ� ಎಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ�ಸಲು 
�ೂೇಡ� ಏಜ��ಯನು� ಅಂ�ಮ�ೂೆ��ಲ� ಎಂದು ���ತು. 
೨೦೧೨ರ�� �ಾಯ�ೕಜ�ಯೆ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ಅರಣ� ಇ�ಾ� ೆ
ಉಪಕ���ತು. �ಾ�ಾ��ಗಳ� ಭು� ನ�� ಬೃಹ� �ೕಳ 
ಸಂಘ��, ಕ� ��ಾ���ಾ�ಗ�� ೆಮನ� ಪತ� ಸ���, �ಾಜ� 
ಮಟ�ದ ��ಾ ಸ��, ಎ� ಆ� ಎ ಅ�ಯ�� ಎಂ�ನವ��ೆ ೆತಮ� 
ಹಕು�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ��ೕ ಅ��ಯವ��ೆ ೆ
ಪ��ಭ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ತು. ಹುಲು��ಾವಲು 
�ವ�ಸುವ �ೕ�ಯನು�, ಜೂ� ೫, ೨೦೧೨ರಂದು 
��ಯುಎಂಎ� ಸು���ೂೇ�� ಕ�ದೆು �ವ��ತು ಮತು� 
�ಾಧ�ಮಗ�ಂದ ಈ �ೂೇ�ಾಟ�ೆ� ಅಭೂತಪೂವ �ಂೆಬಲ 
�ೂೆರ�ತು.

ಸ�ಾರ�ೊಂ�� ೆ�ಾತುಕ�ೆ
��ಯುಎಂಎ� ಮನ�ಯ �ೕ��ೆ,ೆ ಪ���ಂದು ಹ��ಯಲೂ� 
�ಾ�ಮಸ�ಗೆಳ� ಅರಣ� ಹಕು� ಸ�� (ಎ� ಆ� �)ಗಳನು� 
ಆರಂ��ತು ಮತು� ಬ��ಯ �ೕ�ೆ ಹಕು� �ೇ�ತು. ಈ 
ಪ�ಯತ�ಗ�ಂ�ಾ�, ಗುಜ�ಾ� ಸ�ಾರ �ೂೇ���ೇಶ� 
�ೂೆರ��, ಎಲ� ಪ��ಷ� ರ�ತ ��ೆ�ಗಳ�� ಎ� ಆ� ಎ 
ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ�ಸುವಂ�ೆ ��ಾ���ಾ�ಗ�� ೆಪತ� ಬ�ದೆು 
ಸೂ��ತು. ಆಗ ��ಾ�ಡ�ತ ಔಪ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಮಸ�ಗೆಳನು� 
ಕ�ದೆು, ಪ���ಂದು ಹ��ಯಲೂ� ಅರಣ� ಹಕು� ಸ�� 
(ಎ� ಆ� �) ರ�ಸುವಂ�ೆ ಸೂ��ತು. ಸಹ�ಾ� ಪ��ೕಗಗಳ 
ಮೂಲಕ ಸಂಪನೂ�ಲ ಗುರು�ಸುವ �ೕಜ� ೆಅ�ವೃ��ಪ��, 
�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಹುಲು� �ೕ�ಸುವ ಪದ��, �ೖೆ�ಕ-�ೖೆ�ಕ 
ಪ����ಗಳ�, �ಾನು�ಾರುಗಳ ಅವಲಂಬ� ೆಮತು� ಅ��ತ�ದ��ರುವ 
ವೃ� ಮತು� �ಾ�� ಸಂಪ��ನ �ೖೆ�ಕ �ೖೆ�ಧ��ೆ ಬ��ೆ ಅಧ�ಯನ 
ನ��ೆತು. ಈ ಸಮು�ಾಯಗಳ ಹಕು� �ೋ��ೆಗಳನು� ಎ� �ಎ� � 

ಅನು�ೕ��ತು ಮತು� �ಎ� � �ಾ��ಕ ಒ��� ೆ�ೕ�ತು. 
ರಚ��ೊೆಂ�ದ� ೫೪ ಎ� ಆ� �ಗಳ �ೖೆ�, ೪೮ ಸ��ಗಳ� 
ಬ��ಯ ಸ�ಾನ ಹಕು�ಗಳನು� ಪ���ಾ��ದವ�. ಬ��ಯ 
ಪ��ೕೆಶಗ�� ೆಪ��ೕೆ�ಾ��ಾರ ಬಯಸುವ �ೂೇ�ಾಲಕರ 
ಇಂ�ತವನು� ಇದು ಪ��ಫ��ದ��ಂದ, ��ಯುಎಂಎ� �ಾ�� ೆ
�ಾಖ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾಧ�.ೆ ಇ�ೕ ಅರಣ�ದ �ೕ�ೆ ತಮ� ಹಕು� 
�ೋ��ೆ ಸ��ಸಲು ಬೃಹ� ಸಮು�ಾಯ ಒ�ಾ�� ಬಂ�ದು� ಅ�ೕೆ 
�ದಲು. 

��ಯುಎಂಎ�, ಆ��ಂದಲೂ, ಪ��ಾ�ತ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ 
ಸಂ��ೆಗ�ಾದ ಎ�ಆ� ಇಇ, ಎ� ��ಎ� ಮತು� ಅಂ�ೕೆಡ�� 
ಯೂ�ವ��ಗ��ೆಂ�� ೆ�ೂೆ�ೆಗೂ�, �ಾಂಬ� (�ಸ� 
ಅಂ� �ಾ�ಟ�ಂ� ಇ� ಬ�� �ಾ�ಂ��ೆ�ೕ�- ಬ�� ಭೂ 
ಪ��ೕೆಶದ�� ಸಂ�ೆ�ೕಧ� ೆಮತು� �ೕ���ಾರ�)ೆ ಎನು�ವ 
ಹುಲು��ಾವ�ನ ಅಧ�ಯನ ಮತು� ಅದರ ಸಂರ�� ೆಮತು� 
�ವಹ��ೆ ೆಸಂ�ೆ�ೕಧ�-ೆ �ಂೆಬ�ತ ಒಳಸು�ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು 
ಬದ��ಾ�ರುವ ಸಂ��ೆಯನು� �ಾ�ರಂ��ತು. 

ಬ�� �ಾ�ಾ��ಗಳ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ಅವರ �ೋ��ೆಗಳನು� 
�ಧು�ಕ��ೂೆ���ೊಳ�ಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊ����ೇ ಅಲ��,ೆ 
ಗುಜ�ಾ� ನ ��ಧ ��ೆ�ಗಳ�� ಪ����ೇತರ �ಾ�ಾನ� 
ಪ��ೕೆಶಗಳ�� �ಾಸ �ಾಡುವ ಇತ� ೆಸಮು�ಾಯಗಳವ�� ೆಅಗತ� 
ಎ� ಆ� ಎ �ರೆವ� �ೂೆರ���ೊ��ತು. ಬ�� �ೕ�ನ ಸಮು�ಾಯ 
ಹಕು�ಗಳನು� �ಧು�ಕ��ೂೆ�ಸುವ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ಇನೂ� 
ಮುಂದುವ��ದು�, ಈಗ ಭು� ನ ��ಾ���ಾ�, ಗುಜ�ಾ� 
ಮುಖ�ಮಂ��ಗ��ೆಂ��,ೆ ��ಯುಎಂಎ� �ಾತುಕ�ೆ ನ��ೆ�.ೆ 
ಈ ಪ��ಾಣ ಅ�ೕೆಕ ಪ��ೕಗಗ�ಂದ ಕೂ�ದು� ಮತು� ಅ�ಾರ 
ಕಷ�ಗಳನು� ಎದು�ಸ�ಾ�ತು.  �ಾ�ಾ��ಗಳ� ಸಂಘ�ತ�ಾ� 
ಇ�ಲೆ�ವನೂ� ಈ�ನವ��ೆ ೆಎದು�ಸು���ಾ��.ೆ  �ಾರತದ�� ಬ�� 
�ಾ�ಾ��ಗಳ� ಹುಲು��ಾವ�ನ �ೕ�ೆ ಹಕು� �ಾ��ಸಲು 
�ಾಯಪ�ವೃತ��ಾದ ಏ�ೈಕ �ೂೇ�ಾಲಕರ ಸಮು�ಾಯ. 
ಗಮ�ಸ�ೕೆ�ಾ��ೆಂದ�,ೆ ಬ��, ಅದರ �ೕ�ನ ಹಕು�ಗ��ಾ� 
ಸಮು�ಾಯ ಮತು� ಸ�ಾರದ ನಡು� ೆ�ಾತುಕ�ೆ ನ�ಯೆು��ರುವ 
ಅತ�ಂತ �ೂೆಡ� ಹುಲು��ಾವಲು. �ಾರತದ��, �ವಹ� ೆಇಲ�� ೆ
ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ಾ� �ವ�ಸದ �ಾರಣ ಹುಲು��ಾವಲು 
�ೕ�ಸು��ರುವ�ದನು� �ೂೇಡು����ೇ�.ೆ �ಾ�ಾ��ಗಳ� 
��ಯುಎಂಎ�  ಈ ಸಮ��ೆಯನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಒಂದು 
ವ�ವ��ೆಯನು� ಮುಂ���ದು�, ಇದನು� �ೕೆ�ಾದ�ಂತ 
ಅನುಸ�ಸಬಹು�ಾ��.ೆ ಅವರ ಹಕು�ಗ�� ೆಮನ�� ೆ�ೕ�ರುವ�ದು 
�ೇವಲ �ಾರತದ �ೂೇ�ಾಲಕರ �ಾಧ�ಯೆಲ�, �ಾರತದ 
ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದೂ� ಕೂಡ. ಬ��ಯ �ೕ�ನ ಹಕು�ಗಳ ಮನ��,ೆ 
ಇತರ �ೂೇ�ಾಲಕರ ಸಮು�ಾಯಗ�ಗೂ ಸೂ�� �ೕ�, ಇ�ೕೆ 
�ಾ�ಯ�� ನ�ದೆು, ಹುಲು��ಾವ�ನ �ೕ�ೆ ತಮ� ಹಕು�ಗಳನೂ� 
�ಾಖ�ಸು�ಾ�� ೆಎನು�ವ ಭರವ�ಯೆನು� �ಾವ� �ೂೆಂ���ೇ�.ೆ

 Ramesh Bha� 
Programme Director, Sahjeevan 
Bhuj, Kutch – 370001 
www.sahjeevan.org 
E‐mail: Rkb335@gmail.com
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ಉ�ಾ�ದ�,ೆ ಪ��ಾಣಪತ� ಗ�ಸುವ�ದು ಮತು� ರಫು� 
�ೇತ�ಗಳ �ಷಯದ�� �ಾರತದ�� �ಾವಯವ 

ಉ�ಾ�ದ� ೆಮತು� �ಾರುಕ��ೆ� ೆ�ಚೆು� �ಾಧ��ೆ ಇ�ಾ�ಗಲೂ  
ಅ�ೕೆಕ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� �ಾಧ� ೆ�ೕೆ��ೊಳ��ವಂ�ಲ�. ��ಷ� 
�ಾನದಂಡಗ��ೆಂ�� ೆಉ�ಾ�ದ� ೆ�ಾಡಲು �ಳ�ವ��ೆಯ 
�ೊರ�ೆ, ಆಸಕ� �ೖೆತ�� ೆ�ಾವಯವ ಪದ��ಗಳ ಬ��ೆ �ಾ��, 
ಅಗತ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ� ಲಭ��ೆಯ �ೊರ�ೆ, �ಾವಯವ ಕೃ� 
ಮತು� �ಾವಯವ ಉತ�ನ�ಗಳ ಬ��ೆ �ಾ�ಹಕರ�� ಅ��ನ �ೊರ�ೆ, 
�ತರ�ಯೆ ಅ��ಚೆ�, �ೖೆತರು ಮತು� ಸಂ�ೆ�ೕಧಕರ��, 
ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಫ��ಾಂಶಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� 
�ಾಖ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಪ��ಾರ �ಾಡುವ�ದು, ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಗೆಳ�� 
�ಾ��ೕ�ಕ ಮ�ೂೇಧಮದ �ೊರ�ೆ ಇ�ಾ��.. ಇವ�ಗಳ�� 

�ೆಲವ�. 

�ಆ� ಎ ಮತು� ಗುಂಪು ಚ�ೆಯ ಸಂದಭಗಳ��, ಕರೂ�ನ 
ಕೃ� ��ಾನ �ೇಂದ� (�ೆ��ೆ), ��ೆ�ಯ �ಾವಯವ ಕೃ�ಕರು 
ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ��ೆಗ�ಾದ, ಕ�� ಉ�ಾ�ದ�,ೆ �ೋಟದ 
�ರುಪಯುಕ� ವಸು�ಗಳನು� ಸೂಕ��ಾ� ಮರುಬಳ�ೆ 
�ಾಡ�ರುವ�ದು, ಉತ�ನ�ಗ�� ೆಕ�� ��ೆೆ �ೂೆರಕು��ರುವ�ದು, 
�ಾವಯವ ಕೃ�ಯ ಕು�ತು �ಾನ ಮತು� �ಾರುಕ��ೆಗಳ �ೊರ�ೆ, 
ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಗುರು��ತು. �ಾವಯವ ಕೃ�ಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು, 
ಗುಂಪು ಪ��ಾ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸಣ� �ಡುವ��ಾರ�� ೆ
ಅನುಕೂಲ �ಾ��ೊಡಲು, ಆ ಪ��ೕೆಶದ�� �ೆ��ೆ �ೖೆತ�ೂೆಂ�� ೆ
�ೆಲಸ �ಾಡಲು �ಾ�ರಂ��ತು. 

�ಾವಯವ ಕೃ� ಉ��ೕಜನ�� 
ಒ�ಾ�� ಬಂದ ಸಂ��ಗಳ�

ಮುಖ��ಾ��ಯ ಕೃ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಸಹ�ೕಗದ ಉಪಕ�ಮದ ಮೂಲಕ �ಾವಯವ ಕೃ�� ೆಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕಡು���ೆ. 
ಕರೂ� ನ��ನ ಕೃ� ��ಾ� �ೕೆಂದ�, ಬಹು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು �ಾ�ದ ಪ�ಯತ�, ಕರೂರು ��ೆ�ಯ 
�ೖೆತರು �ಾವಯವ ��ಾನದ ಕೃ���ೆ� ೆ�ಾಲಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�ತು. ಅದ�ಂ�ಾ�, ಅವರ�� ಆತ���ಾ�ಸ 
ತುಂ��ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ, ಅವರ ಒಟು� ಆ�ಾಯ ಮತು� ಕೃ� ಉ�ೊ�ೕಗವನು� �ೆ����ೆ. 

 ಎ�.ವ�ಾ�� ಕಣ��  
 �.ಆನಂದ ��ಯ 

  ಮತು� �.ತ�� ��ೆ�

�ಾವಯವ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� ತಂತ��ಾನಗಳ ಪ�ದಶ�ನ
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ಹ��ಗಳ�ನು�, ಹ��ರ��ರ ಇರುವ ಮತು� ಸ�ಾನ �ೕ�ಯ 
�ೋಟ�ಾ�� ೆಪದ�� �ೂೆಂ�ರುವಂ�ೆ �ಾ�ಮಗು��ಗಳ�ಾ�� 
�ಾಡ�ಾ�ತು. ೬೩ ಗುಂಪುಗಳನು� ೪ ಗು��ಗಳ�ಾ�� 
�ಾಡ�ಾ�ತು. ಈ ಗು��ಗಳ�� ಪ�ಮುಖ�ಾ� ��ೆಯೆು��ದ� 
��ೆಗೆ�ಂೆದ�,ೆ ಭತ�, ಕಬು�, �ಾ�,ೆ �ೇಂ�ಾ ಮತು� ���ಾನ�ಗಳ� 
�ಾಗೂ �ೋಟ�ಾ��ಾ ��ೆಗೆ�ಾದ ತರ�ಾ�, ಮರ�ಣೆಸು ಮತು� 
�ಾ�.ೆ 

�ಾಂ��ಕ ��ಾನ
�ೆ��ೆ ಕರೂ� ��ೆ�ಯ��  �ಾವಯವ ಕೃ�ಯನು� �ಾಂ��ಕ 
��ಾನದ ಮೂಲಕ ಉ�ೆ�ೕಜನ�ೂೆ�ಸು���.ೆ �ಾ�� ಮತು� 
ಉ�ಾ�ದ�ಗೆ��ಾ� �ಾಜ� ಕೃ� �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ� 
(ಎ�ಎಯುಗಳ�), ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಅಂಶಗಳ ಕು�ತ �ಾ���ಾ� 
ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಆ�ಕ �ರೆ��ಾ� �ಾ��ೕಯ 
�ಾವಯವ ಕೃ�ಯ �ೇಂದ� (ಎ� �ಓಎ� ), ದ�ೆ ಮತು� 
ಗುಣಮಟ� �ಯಂತ�ಣ�ಾ��, ಎ�ಇ�ಎ (ಅ��ೆಾ), �ಾ�ೆ�ಂ� 
�ಾ�� ಮತು� ಸಂಗ�ಹ ಮತು� ತಂತ��ಾನ ಪ��ಾರಗ��ಾ� 
�ಾ�ೆ�ಂ� ಸಂ��ೆಗಳ�, ಮತು� ಗುಂಪು ಮಟ�ದ�� ಜನರ 
ಸಂ��ೆಗಳ �ೂೆ�ೆ ಅದು �ೆಲಸ �ಾ�ತು. ಪ���ಂದು ಸಂ��ೆಗೂ 
��ಷ� �ಾತ� ಇತು�. 

�ಾಮಥ� ��ಾಣ
�ಾನ ಮತು� �ೌಶಲ�ವೃ���ಾ� �ಾ�ತ���ೆ ಮತು� ತರ�ೕೆ�ಗಳನು� 
ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. ಮ��ನ ಫಲವತ��ೆ �ವಹ�,ೆ �ಾವಯವ 
ಕೃ�ಯ �ೕ� ಮತು� ��ಾನಗಳ�, �ಾವಯವ ಒಳಸು� 
ಉ�ಾ�ದ�ಯೆ ತಂತ��ಾನಗಳ�, �ೖೆಸ�ಕ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� 
ಐ��ೆ ಉಪ�ೕಗ, �ಾವಯವ ಕೃ�ಯ �ಾಖಲು �ಾಡು��ೆ 
ಮತು� ಪ��ಾ�ೕಕರಣ, ಫಸಲು �ೊಯ� ನಂತರದ ತಂತ�ಗಳ� 
ಮುಂ�ಾದ �ಷಯಗಳ�� �ೖೆತ��,ೆ ಅವರ �ೇತ�ದ�� ಮತು� �ೆ��ೆ 
�ಾ�ಂಪ� ಗಳ�� ತರ�ೕೆ� �ೕಡ�ಾ�ತು. ೨೦೦೬-೦೮ರವ��ೆ ೆ�ೆ��ೆ 
ಸು�ಾರು ೩೪೦೨ �ೖೆತ�� ೆತರ�ೕೆ� �ೕ�ತು.  

�ೖೆ�ಕ ಒಳಸು�ಗಳ ಬಳ�ೆ ಮತು� �ೖೆ�ಕ ಅ�ಲ�ೆ� ಬಳ�ದ 
ಸಗ�ಯ ಬಳ�ೆ ಕು�ತು �ಾ�ತ���ೆಗಳನು� ನ�ಸೆ�ಾ�ತು.  
�ಾ��ಾ�ಾ�ನ ಎ� �ಓಎ� ನ ಆ�ಕ �ರೆ��ೂೆಂ�� ೆ�ೖೆ�ಕ 
ಒಳಸು�ಗಳ ಬಳ�ೆಯ �ಾ�ತ���ೆ ನ�ಸೆ�ಾ�ತು. ವಡ�ೕೆ�, 
ಅಚಂಪ�� ಮತು� ಮುದ�ೈಪ�� �ಾ�ಮಗಳ�� ಭತ�, �ಂೆ� ೆಮತು� 
�ಾ�ಗೆಳ �ೕ�ೆ �ೖೆ�ಕ ಒಳಸು�ಗಳ ಕು�ತು ಮೂರು 
�ಾ�ತ���ೆಗಳನು� ನ�ಸೆ�ಾ�ತು. ಇದು �ಾವಯವ ಉ�ಾ�ದ� ೆ
ಮತು� ತಂತ��ಾನಗಳ ಕು�ತು �ೖೆತರ�� ��ಾ�ಸ ತುಂ�ತು ಮತು�   
ಅವರ �ೂೆ�ೆ�ನ �ೖೆತರೂ, �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� ಕ�� �ೇತ�ದ�� ಈ 
ತಂತ��ಾನವನು� ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಒ���ೊಂಡರು. ಈ 
ಒಳಸು�ಗಳ�, �ೖೆ�ಕ �ೂೆಬ�ರಗಳ� ಮತು� �ೖೆ�ಕ �ೕಟ�ಾಶಕಗಳ� 
(Azospirillum, Phosphobacteria, Pseudomonas & 

Trichoderma), �ೖೆ�ಕ �ಯಂತ�ಣ ಏಜಂ� ಗಳ� (Trichogramma 

japonicum,. Trichogramma Chilonis), ಹ�ರು �ೂೆಬ�ರ (ಪುಂ�, 
�ೖೆಂಚ, ಅಕ, ಅವ��ೆಾ�, ಕಪು� �ೕ��)ೆ ಮತು� �ಾ�� 
ಆ�ಾ�ತ �ೂೆಬ�ರಗಳ� ಮತು� �ಳೆವ�� ೆಪೂರಕಗಳ� (ಪಂಚಗವ�, 
ಅಮೃತ�ಾ�, ವ� �ಾಂ�ೂೇ��, ವ� �ಾ�, �� 
ಅ��ೂೇ ಆ��� ಮತು� ಹ��ನ �ಾರ),  ಪಂಜರಗಳ�, ಸಸ�ಗಳ� 
ಮತು� ��ಧ ಸತ�ಭ�ತ �ೂೆಬ�ರಗಳನು� ಒಳ�ೂೆಂ�ದು�, �ೖೆತ�� ೆ
ಪೂ�ೖೆಸ�ಾ�ತು. 

ಬ�ೕ�ಾ�� ಭ�ತ ಸಗ�ಯ ಮಹತ�ವನು� ಎಳ��, ಸೂಯ�ಾಂ� 
ಮತು� �ೇಂ�ಾ ��ೆಗೆಳ ಮೂಲಕ ಐದು �ಾಗಗಳ�� �ಾ�ತ���ೆ 
ಮೂಲಕ �ೋ�ಸ�ಾ�ತು. �ೖೆ�ಕ ಅ�ಲ ಸಗ� ��ೕಮಂತ�ಾ� 
�ಾರಜನಕ �ೂೆಂ�ದು�, �ೌ���ಾಂಶವನು� ಕರ���ೊಳ�ಬಲ� 
�ಾ���ೕ�ಯ ಮತು� ಫಂಗ� ಗ�ಂದ ಕೂ�ತು� �ಾಗೂ ಈ 
ತಂತ��ಾನ ಮತು� ಅದರ ಬಳ�ೆಯ �ಾ�ತ���ೆಯನು� ��ಧ 
�ಾವಯವ ಒಳಸು�ಗ�� ೆ�ಚೆು�ವ��ಾ� �ೋ�ಸ�ಾ�ತು. 
ಕು�ತ�ೈ ಮತು� ಕಡಲೂರು �ಾ�� ಗಳ  ಪುಲು�ೇ�, �ೕ�ಾಪ��, 
ವಡ�ೕೆ�, ತರಗಂಪ�� ಮತು� ಆ�.�.ಮ�ೈ �ಾ�ಮಗಳ �ೖೆತರು ಈ 
�ಾ�ತ���ೆಗಳ�� �ಾಗವ��ದ�ರು. 

ಅ�ಕ �ಾಗೃ�
��ೆ�ನ �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಪ�ದಶನಗಳ�, �ಾಧ�ಮ 
�ಾಯಕ�ಮಗಳ� ಮತು� ಪ�ತ�� �ೕೆ�ಗಳನು� ಸಂಘ�ಸ�ಾ�ತು. 
ಇದರ�� ೭೬೦��ಂತ �ಚೆು� �ೖೆತರನು�, ೨೦೦೬�ಂದ ೨೦೦೮ರ 
ಅವ�ಯ�� ೧೪ �ೕೆ�ಗಳ��, �ಾವಯವ ಕೃ� ಪ�ಕಲ���ೆ ೆ
�ೆ��ೆಡ�ಾ�ತು. ೨೦೦೬�ಂದ ೨೦೦೮ರವ��ೆ ೆಸು�ಾರು ೨೧ 
ಪ�ದಶನಗಳನು� ಏಪ��ದು�, ಸು�ಾರು ೨೦೦೦ �ೖೆತರು ಇದರ�� 
�ಾ�ೊ�ಂ�ದ�ರು. ಮ��ಾ ಕೃ�ಕರು, �ಾ��ೕಣ ಯುವಕರು ಮತು� 
�ಾಯಕತರು ಇದರ�� �ಾಗವ��ದ�ರು. ಈ ಪ�ದಶನಗಳ 
ಮೂಲಕ �ಾವಯವ ಕೃ� ಮತು� ಅದರ ಮಹತ�ದ ಕು�ತು 
�ಾಗೃ�ಯನು� ಕರೂರು ಮತು� ಸುತ�ಮುತ�ಲ ��ೆ�ಗಳ ಕೃ�ಕರ�� 
�ಾ�ಪಕ�ಾ� ಪ��ಾರ �ಾಡ�ಾ�ತು ಮತು� �ಾವಯವ ಕೃ�ಕರು 
ಮತು� �ಾವಯವ ಉತ�ನ�ಗಳ �ಾ�ಹಕರ ನಡು� ೆಅದು�ತ�ಾದ 
�ಾಲ ��ಸ�ಾ�ತು. 

ಅ�ೕೆ �ೕ�, ಸಮು�ಾಯ �ಾಧ�ಮಗ�ಾದ �ೕೆ��ೕ, �� 
ಮತು� ಸು��ಪ���ೆಗಳನು� �ಚೆು� ಪ��ಾರ�ೆ� ಬಳಸ�ಾ�ತು. 
�ೂೇಲ��, �ರು�ೂೆ���,ೆ �ೈ��ಗಳನು� ಪ�ಕ�ಸ�ಾ�ತು. 
�ೆ��ಾ�ಕ �ಾ�ಾಪತ� 'ಆ�ಾ��� ��ೖೆ��ೆ�'ನು� ಪ�ಕ��, 
�ಾವಯವ ಕೃ� ಕು��ಾದ �ಾ�ಾ �ಾ��ಗಳ� ಮತು� 
�ೂೇರ�ಗೆಳನು� ಹಂ��ೊಳ��ಾ�ತು. 

೨೦೦೮ರ �ೂೆ��� ೆನ��ೆದ �ೆಲವ� �ೖೆತರ ಅಧ�ಯನದ��, ಜ�ಾಬು 
�ೊಟ� �ೇ.೮೩ರಷು� �ಾವಯವ ಕೃ�ಯ �ೕ�, ಮಣು� ಫಲವತ��ೆ 
��ೆ�ಸುವ�ದು, �ಾವಯವ ಕೃ�� ೆಭೂ� ಆ��, �ೕಟ ಮತು� 
�ೂೇಗ �ಯಂತ�ಣ, �ೊಯು� ನಂತರದ ತಂತ��ಾನಗಳ� ಮತು� 

�ಾವಯವ ಆ�ಾನಗಳ ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಘಟಕ
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�ಾಖಲು �ಾಡು��ೆ ಮತು� ಪ��ಾ�ೕಕರಣ ಪ���� ಮುಂ�ಾದ 
�ೖೆತರ�� �ಾವಯವ ಕೃ�ಯ ಎಲ� �ಷಯಗಳ�� ಉನ�ತ �ಾನ 
ಇ��ದು� ಕಂಡುಬಂ�ತು. ೨೦೦೫ರ�� �ೇವಲ �ೇ.೪೨ರಷು� �ಾತ� 
ಈ �ಾನಮಟ� �ೋ��ದು�, ಅದ�ೆ� �ೂೇ��ದ��  ಇದು �ಚೆು� 
ಕ�� ಎರಡು ಪಟು� ��ೆ�ತು�. �ಯ�ತ ಅಂತರದ�� �ೆ��ೆ 
ನ��ೆದ ��ೆ�ನ ಸಂ��ೆಯ ತರ�ೕೆ�ಗಳ�, �ಾ�ತ���ೆಗಳ�, 
ಮುಂದುವ�ದ ಚಟುವ��ೆಗ�� ೆಈ �ೆ�ೕಯಸು� ಸಲ��ೕೆಕು.

�ಾವಯವ ಪದ��ಯನು� ಅಳವ���ೂೆಂಡ �ಾಂ��ಕ 
ಪ��ೕಣ�ಾ� ಕೃ�ಕರು
ಬಹಳಷು� ಜ�ಾಬು�ಾರರು (�ೇ.೮೫ರಷು�), �ೇತ� ಆ���ಂದ 
��ದು �ೊಯು� ಮತು� �ಾರುಕ��ೆವ��ೆ ೆ �ಾವಯವ ಕೃ� 
ಪದ��ಯನು� �ೖೆ�ಾ�ಕ�ಾ� ಅಳವ���ೊಂ�ರುವ�ದು 
ಕಂಡುಬಂತು. ೨೦೦೬ರ�� ೨೭, ೨೦೦೬ರ�� ೪೭ ಮತು� ೨೦೦೮ರ�� 
೨೨ �ೕ� ೆಒಟು� ೯೬ �ಾವಯವ ಉ�ಾ�ದಕರ ಗುಂಪುಗಳನು� 
ಸಂಘ�ಸ�ಾ�ತು. ಸು�ಾರು ೧೯೩೦ �ಾವಯವ ಕೃ�ಕರು ಈ 
ಗುಂಪುಗಳ�� �ೂೇಂ�ಾ���ೊಂ�ದ�ರು. ಸವಸಮ�ತದ 
ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ���ಂದು ಗುಂ�ನಲೂ� ಒಬ� ವ���ಯನು� 
�ಾಯಕ�ಂೆದು ಗುರು�ಸ�ಾ�ತು� ಮತು� ಅವರನು� �ಾವಯವ 
ಕೃ�, �ಾಖ�ಾ� ಮತು� ಪ��ಾ�ೕಕರಣದ ಪ����ಗಳ� �ಾಗೂ 
�ಾ�ೆ�ಂ� ನ �ಾನದಂಡಗಳನು� ಕು�ತು ಅವ�� ೆತರ�ೕೆ� 
�ೕಡ�ಾ�ತು. ಈ �ೕ� ಗುಂ�ನ �ಾಯಕರು �ಾಂ��ಕ 
ಪ��ೕಣ�ಾದರು ಮತು� ತಂತ��ಾನದ ಪ��ಾರ �ಾ�ದರು. 
�ಾನದಂಡಗಳ �ಾಖಲು �ಾಡು��ೆ ಮತು� ಅದನು� 
�ಾ�ಸುವ�� ಅವರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾದರು.  ೨೦೦೬ರ��, �ಾಲ�ರು 
�ೖೆತರು �ಾಂ��ಕ ಪ��ೕಣ�ಾ� �ೕೆ� ೆಸ��ಸಲು �ಾ�ರಂ��ದರು. ಆ 
ಸಂ��ೆ ೨೦೦೭ರ�� ೧೭�ೆ� ಮತು� ೨೦೦೮ರ�� ೫೩�ೆ�ೕ�ತು. �ಾಂ��ಕ 
ಪ��ೕಣ�ಂದ ತಂತ��ಾನ �ಚೆು� ಹರ�ತು. ಸ��ೕಯ ಪ��ೕೆಶ�ೆ� 
�ೕೆ�ದ� ಅವರನು� ಒ���ೊಂಡು, ನಂಬು��ದ�ರು. 

�ೂೇಂ�ಾ�ತ �ೖೆತರು, �ಾವಯವ ಕೃ� �ಾಡಲು ��ಷ� 
�ಾಗವನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ತು. ಈ ಸಣ� �ೇತ�ದ�� ಅವರು, �ೆ��ೆ 
ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಾವಯವ ��ಾನಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ�ಸಲು 
�ಾ�ರಂ��ದರು. ೨೦೦೬ರ��, ೧೧೬.೮೨ ��ೆೆ�ೕ� ಪ��ೕೆಶವನು� ೫೩೨ 
�ೂೇಂ�ಾ�ತ �ೖೆತರು �ಾ�ದರು. ಭತ�, ಎಳ��, �ಾ�,ೆ 
ಸೂಯ�ಾಂ�, �ೇಂ�ಾ, �ಸೆರು, ಉದು�, ಇ�ಾ��ಗಳನು� 
��ೆದೆರು. ೨೦೦೭ರ��, �ಾವಯವ ಕೃ� �ೇತ� ೨೬೯.೬೩ ��ೆೆ�ೕ� � ೆ 
�ಚೆ�ಳ�ಾ�ತು. 

ಆತ���ಾ�ಸದ �ೆಚ�ಳ 
ಬಹಳಷು� �ಾವಯವ ಒಳಸು�ಗಳನು� ಸ��ೕಯ�ಾ� ಉ�ಾ���, 
�ೂೆರ�ನ �ೂೆಬ�ರದ �ೕ�ನ ಅವಲಂಬ�ಯೆನು� ಕ�� 
�ಾ�ದರು. �ಚೆು� �ಾ�ಪಕ�ಾ� ಬಳ�ೆ�ಾದ �ಾವಯವ 
�ೂೆಬ�ರ�ಂೆದ�,ೆ ಎ�ಹೆುಳ� �ೂೆಬ�ರ. �ಾಯ�ರತ �ೇತ�ದ ೪೪ 
�ೖೆತರು ಎ�ಹೆುಳ� �ೂೆಬ�ರ ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಘಟಕಗಳನು� 
ಆರಂ��ದರು. ಉ�ಾ�ದ��ೆಾದ ಎ�ಹೆುಳ� �ೂೆಬ�ರವನು� ಅವರು 
ತಮ� ಜ�ೕ�ನ���ೕ ಉಪ�ೕ��ದರು. ಉ�ದ �ೖೆತರು 
�ೋಟದ �ೂೆಬ�ರ, �ೖೆ�ಕ �ೂೆಬ�ರ ��ೆ�ೆದ �ೋಟದ 
�ೂೆಬ�ರಗಳನು� ಬಳ�ದರು. ೪೪ ಎ�ಹೆುಳ� �ೂೆಬ�ರದ ಒಟು� 
ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಾಮಥ� ವಷ�ೆ� ೩೯೯ ಟ� ಆ��.ೆ

ಬಹಳಷು� �ೖೆತರು ಪಂಚಗವ� ಮತು� �ೕಟ ��ೂೇಧಕಗಳನು� 
ತಮ� ೆಅವಶ���ೆ��ೊಂ�ಾಗ �ಾ��ೊಂಡರು. �ಾವಯವ 

ಒಳಸು�ಗ�� ೆಪೂರಕ�ಾ�, ೨೦೦೬ರ�� ೧೮ ಪಂಚಗವ� ಮತು� 
�ೕಟ��ಾರಕ ಘಟಕಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾ�ತು, ೨೦೦೮ರ�� ಈ 
ಸಂ��ೆ ೫೬�ೆ� ��ೆ� ಬೃಹ� ಪ��ಾಣದ�� ಉ�ಾ���ತು.

�ಾವಯವ ಒಳಸು�ಗಳ ಬಳ�ೆ�ಂದ ಒಳಸು� �ಚೆ� 
ಕ���ಾ�ತು, �ೂೆ�ೆ� ೆ�ಾವಯವ ಪದ��ಯ�� ��ೆ�ೆದ  
ಉ�ಾ�ದ�ಗೆ�� ೆ�ಚೆು�ವ� ��ೆೆ �ೂೆರ�ತು. ಇದ�ಂ�ಾ� �ಚೆು�ವ� 
ಒಟು� ಆ�ಾಯ ಪ�� ಎಕ��ೆ,ೆ ೨೦೦೬, ೨೦೦೭ ಮತು� ೨೦೦೮ರ�� 
ಅನುಕ�ಮ�ಾ� ರೂ.೧೧೩೦, ರೂ.೧೨೫೦, ರೂ.೧೮೨೦ರ�ಾ��ತು. 
��ಧ �ಾವಯವ ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಘಟಕಗಳ�, �ಚೆು�ವ� 
ಉ�ೂೆ�ೕ�ಾವ�ಾಶಗಳನು� ಸೃ���ತು. ಈ ಸಂ��ೆ ೨೦೦೬, ೨೦೦೭ 
ಮತು� ೨೦೦೮ರ�� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� ೧೪೨, ೧೯೮ ಮತು� ೨೧೦ 
�ಾನವ�ನಗಳ�.

�ಾ�ಹಕ ಮತು� ಉ�ಾ�ದಕರ ಕೂಡು�ೂೆಂ�
�ಾವಯವ ಕೃ� ಪ��ೕೆಶದ �ಚೆ�ಳದ ಪ��ಾಮ, ಕರೂರು 
��ೆ�ಯ�� �ಾವಯವ ವಸು�ಗಳ ಲಭ��ೆ ಕೂಡ ��ೆಾ��ತು. 
�ಾ�ಹಕರ�� �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸಲು ��ಧ ಸ�ಳಗಳ�� 
ಪ�ದಶನಗಳನು� ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. �ೂೆ�ೆ� ೆ�ಾರುಕ��ೆ  
ಪ�ವತಕ�ಂದ ಉ�ೆ�ೕಜನದ �ೂೆ�ೆ� ೆ�ಾವಯವ ಉತ�ನ�ಗಳ 
�ಾರುಕ��ೆ �ಾಲ ಕೂಡ ಸೃ���ಾ�ತು. �ೆ��ೆ ಕೂಡ �ಾಜ� 
ಮತು� �ಾಷ� ಮಟ�ದ ಪ�ದಶನಗಳ�� �ಾ�ೊ�ಂಡು, �ಾವಯವ 
ಎ��� ೆ��ೇಷ �ಾರುಕ��ೆ ಸೃ�� �ಾ�ತು. �ೆ��ೆ 
�ಂೆಬಲ�ೂೆಂ�� ೆ�ಾವಯವ ಎಳ�� ಮತು� �ಾವಯವ ಅ�� 
ಸಂಸ�ರ�ಾ ಘಟಕಗಳ� ಆರಂಭ�ಾದವ�. ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ಸಂಸ�ರ�ಾ 
ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂಸ��ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಲಭ��ೆ ��ೆ�ಯ�� 
��ೆಾ��ತು. 

ಉಪಸಂ�ಾರ
ಕೃ� ��ಾನ �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾನ ಮತು� ಸಂಪನೂ�ಲ �ೇಂದ�ಗ�ಾ� 
�ೕೆ� ೆಸ��ಸಲು �ಾ��ಸ�ಾ�ದು�, ��ೆ�ಯ ಕೃ� ಆ�ಕ�ೆ 
��ೆ�ಸಲು, �ೖೆತರ �ೂೆ�ೆ �ಾ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಮತು� 
�ಸ�ರ�ಯೆ ಪದ��ಗಳನು� �ೂೇ�ಸುವ �ಾಯ�ಸೆಗು���.ೆ ತಮ� 
ಆ��ೇಷ�ಗೆ�ಂದ �ೆ��ೆ ಕರೂ�, �ೖೆತರು ಪ�ಸರ  ��ೇ� ಮತು� 
�ಾವಯವ ಪದ��ಗಳನು� �ೈ��ೆ��ೊಳ�ಲು �ರೆವ� �ೕಡು���.ೆ��ಧ 
ಸಂ��ೆಗ�ಾದ �ಾಜ� ಕೃ� �ಶ���ಾ�ಲಯ (ಎ�ಎಯು), 
�ಾವಯವ ಕೃ�ಯ �ಾ��ೕಯ �ೇಂದ� (ಎ� �ಓಎ�), ಕೃ� 
ಮತು� ಸಂಸ��ತ ಆ�ಾ�ೂೇತ�ನ�ಗಳ ರಫು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ 
(ಎ�ಇ�ಎ), ಸಂಸ�ರ�ಾ ಸಂ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ಬಹು ಏಜ��ಗಳ 
�ೂೆ�ೆ�ೂೆ�ೆ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ ��ಾನ�ಂದ ಇದು 
�ಾಧ��ಾಗು���.ೆ ಆ ಪ��ೕೆಶದ��ನ �ೖೆತರು ಈಗ, �ಚೆು� 
�ಾಭ�ಾಯಕ ಮತು� �ೂೆರ ಒಳಸು�ಗಳ �ೕ�ನ ಕ�� 
ಅವಲಂಬ�ಯೆ,  �ಾವಯವ ��ಾನದ ಕೃ� ಪದ��ಯನು� 
ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಸ�ಾ���ಾ��.ೆ  

 S Vallal Kannan 
KVK Karur
Pulutheri village, R T Malai Post, 
Kulithalai Taluk, Karur District 
Tamil Nadu 
E‐mail: vallalkannan@yahoo.com
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  ಆ�.ಎ�.�ಾಂತಕು�ಾ� �ೋಪ� ಮತು�
   �.ೆದ��ಾಮೂ�

�ಗೆಳ� �ೖೆ�ಕ �ಾರಜನಕವನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ 
ಅಂತಗತ �ಾಮಥ�ವನು�  �ೂೆಂ��;ೆ �ಾ�ಾವರಣದ 
ಏರು�ೕೆರುಗಳನು� ತ�ದೆು�ೊಳ�ಲು ಶಕ��ಾ��.ೆ ಬಂಜರು 

ಭೂ�ಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು ಮತು� �ೕಳ��ದ� ಜ�ೕ�ನ ಮ��ನ 
ಫಲವತ��ೆ ��ೆ�ಸಲು ಅದು ಒಂದು ಪ��ಾರ�ಾ��.ೆ 
�ೌ���ಾಂಶಭ�ತ, ಕ�ಣ ಸ���ೕೆಶಗಳ�� ��ೆಯೆುವ ಅದರ 
�ಾಮಥ��ಂ�ಾ�, ಕ�� ಜ�ೕನುಳ� ಬಡ �ೖೆತರು ��ೆಯೆಲು 
ಸೂಕ��ಾ��.ೆ 

�ೕೆ�ಗೆಳ ಉ�ಾ�ದ� ೆಅದನು� ��ೆಯೆುವ ಪ��ೕೆಶದ ಪ��ಾಣ 
ಏಕಪ��ಾರ�ಾ� ಕು�ಯು���.ೆ ಮ��ೆಾ��ತ ಪ��ೕೆಶದ��, ಕ�� 
ಪ��ೕೆಶದ�� ��ೆಯೆುವ �ೕೆ� ೆಉ�ಾ�ದ� ೆಅ�ೕೆಕ �ಬಂಧಗಳನು� 
ಎದು�ಸು���.ೆ ಅವ�ಗಳ�� �ೆಲವ�, ಪ��ೕೆಶದ 
ಅ�ವೃ���ಾಗ�ರುವ�ದು, ಕ�� ಉ�ಾ�ದ�,ೆ ಸೂಕ� ಸಮಯ�ೆ� 
ಒಳಸು�ಗಳ ಅಲಭ��ೆ, �ೕಟಗ�� ೆತು�ಾ�ಗು��ೆ ಮತು� �ೂೇಗಗಳ�, 
ಅಸಮಥ ಸಂಗ�ಹ ಮತು� �ಾರುಕ��ೆ ಸಂ�ೕಜ�,ೆ ಚಂಚಲ 
��ೆೆ, ��ೆ ೆ�� �ೊರ�ೆ ಇ�ಾ��. �ಾರತದ�� �ೕೆ�ಗೆಳ ತ�ಾ 
ಲಭ��ೆ �ನ�ಂದ�ೆ�, ಪ��ವ���� ೆ�ೇವಲ ೩೩ �ಾ�ಂ (೨೦೦೯-೧೦) 
ಆ�ದು�, �ಶ� ಆ�ೂೇಗ� ಸಂ��ೆ ಪ��ವ���� ೆ�ನ�ಂದ�ೆ� ೮೦ 
�ಾ�ಂಗಳ ��ಾರಸು �ಾ��.ೆ ಸ��ೕಯ �ೕೆ��ೆಗಳನು�  
ಪೂ�ೖೆಸಲು ಆಮ�� ೆ�� ೆ�ೂೇಗುವ�ದು ಸ�ಾರ�ೆ� 

�ೕ� ಪಂ�ಾಯ�
�ೇ� ೆಉ�ಾ�ದ�ಯೆ�� �ಾ�ವಲಂಬ� ೆ�ಾ�ಸುತ�

ಸು��ರ ಉ�ಾ�ದ�,ೆ �ೌಲ�ವಧ� ೆಮತು� �ಾ�ೆ�ಂ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳ �ಾ�ಪ��ೆ ೆ ಸಮಗ� ��ಾನ�ೇ ಪ�� 
ಪಂ�ಾಯ� ಅಥ�ಾ �ೕೆ� ೆಪಂ�ಾ��. ತ�ಳ��ಾ�ನ ಕೃ� ಉತ�ನ� ಕಂಪ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ��ದ ಈ 
ಉಪಕ�ಮ, �ೕೆ� ೆಉ�ಾ�ದ�ಯೆ �ಾ�ವಲಂಬ��ೆ�ೆ� ೆ�ಾಗು���ೆ. 

�ೇ�  ೆ�ೆ�ೆಯುವ��ಾ� ಪ���ೆ ��ೕಕ�ಸು��ರುವ �ೈತರು
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ಅ��ಾಯ�ಾ��.ೆ

ಉ�ಾ�ದ� ೆ��ೆ��, �ಾ�ಾನ� ಜನ�� ೆ�ೕೆ� ೆ�ೂೆರಕುವಂ�ೆ 
�ಾಡಲು, ಸ�ಾರ,  ೧೪ �ಾಜ�ಗಳ ೧೭೧ ��ೆ�ಗಳ�� 
‘ಎ�ಎ�ಎ�ಎಂ(�ಾ��ೕಯ ಆ�ಾರ ಭದ��ಾ �ಷ�)- 
�ೕೆ�ಗೆಳ�' �ೕ�ಯ ಉಪಕ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸು�ಾ��ದ 
ತಂತ��ಾನ ಮತು� �ೋಟ �ವಹ�ಾ ��ಾನಗಳನು� 
ಉ�ೆ�ೕ�ಸು���.ೆ ಇ��ೕ�ೆ� ೆ�ೖೆತ�� ೆ�ೂೆ�ೕ�ಾ�ಹ �ೕಡಲು �ಾರತ 
ಸ�ಾರ ಪ�� ��ಂಟ� �ೕೆ��ೆ ೆ೨೦೦ ರೂ. �ೂೇನ� 
�ೊಡುವ��ಾ� ಪ�ಕ���.ೆ

ಇಂ��ಾ ��ಾ�ೊ�ೕ �ೆಗೂ�� ಇ���ೕ�� 
(ಐಎಂಎ�ಎ�ಐ) ಮೂಲಕ, ಎಂ.ಎ�.�ಾ���ಾಥ� 
ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಸಂ��ೆ (ಎಂಎ�ಎ�ಆ� ಎ�), �ಾರತದ 
ತ�ಳ��ಾಡು ಮತು� ಒ��ಾ� �ಾಜ�ಗಳ�� �ೕೆ�ಯೆ �ಾ�ವಲಂಬ� ೆ
�ಾ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ೕೆ� ೆಪಂ�ಾಯ� ಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕ���.ೆ 
ಒ�� �ೌಂ�ೕೆಷ�, ��ಾ�ೊ�ೕ, ದ�ಣ-ದ�ಣ ಸಹ�ೕಗದ 
ಉಪಕ�ಮ�ಾ� ಇಂ��ಾ ��ಾ�ೊ�ೕ ಫು� �ೆಗೂ�� 
ಇ���ೕ�� (�ಾರತ- ��ಾ�ೊ�ೕ ಆ�ಾರ �ಾಳ�ಗಳ 
ಉಪಕ�ಮ- ಐಎಂಎ�ಎ�ಐ) ಎರಡೂ �ೕೆಶಗಳ�� �ಾಲು�ಾರರು 
ಇದರ�� ಒಳ�ೂೆಂ��ಾ��.ೆ ಈ ವರ� ತ�ಳ��ಾ�ನ�� 
ಎಂಎ�ಎ�ಆ� ಎಎ� �ೆ�ದೆು�ೊಂ�ರುವ ಉಪಕ�ಮಗಳ ಬ��ೆ 
�ವ�ಸುತ��.ೆ

ಈದಯ�ಪ�� ಪಂ�ಾಯ�, ತ�ಳ��ಾ�ನ ಅತ�ಂತ ಒಣ 

ಪ��ೕೆಶಗಳ�� ಒಂ�ಾದ ಪುದು�ೊ�ೕ�� ��ೆ�ಯ ಅ�ಾ��ಾಸ� 
�ಾ�� ನ���.ೆ �ೇ.೯೫ರಷು� �ೖೆತರು ಸಣ� �ಡುವ��ಾರರು. 
ಪಂ�ಾಯ� ೭೯ �ೆ�ದೆ �ಾ�ಗಳನು� �ೂೆಂ�ದು�, �ಾಗಶಃ 
�ೕ�ಾವ� �ಾಧ��ಾ��.ೆ ಇ�� ��ೆಯೆುವ ಪ�ಮುಖ ��ೆಗೆ�ಂೆದ�,ೆ 
ಅ��, ���ಾನ�ಗಳ�, ಉ��ನ�ೕೆ� ೆಮತು� ಕಡ�ೆ�ೕಜ. �ೆಲವ� 
�ೖೆತರು �ಾತ� ಸು�ಾರು ೩೦ ಎಕ�ಯೆಷು� ಪ��ೕೆಶದ�� �ೕೆ� ೆಕೃ� 
�ಾಡು��ದ�ರು. �ೖೆ�ಕ �ೈ�ಾ��ಾ ಜ�ಾನಯನ ಚಟುವ��ೆಗಳ 
ಮೂಲಕ, �ೕಳ��ಡ�ಾ�ದ� ಬಹು�ೇಕ ಮ��ೆಾ��ತ 
ಭೂ�ಯ�ೆ�ಲ� ಕೃ� ಚಟುವ��ೆ ಆರಂಭ�ಾ��.ೆ

�ೖೆತರ �ಾರುಕ��ೆ ಸಮ��ೆಗ�� ೆಪ��ಾರ ಒ�ಾ�� ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು, 
ಇಲು�ಪು� ವ�ವ�ಾ�ೕತ�ನ� ಕಂಪ� ����ೆ(ಐಎ��ಎ�) 
೨೦೧೨ರ ಜನವ� ೧೫ರಂದು �ೂೇಂದ��ಾ�ತು. ಈದಯ�ಪ�� 
ಪಂ�ಾಯ� �ೕೆ�ದಂ�ೆ, ೫ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ ಒಂದು �ಾ�ರ 
�ೕೆರು�ಾರರ ಮೂಲಕ ಐಎ��ಎ� �ಾ��ಸಲ���ತು. ಈಗ 
ಈದಯ�ಪ��ಯ ೧೮೨ ಕೃ�ಕರು ಐಎ��ಎ� ನ�� �ಾಂ��ೕಕೃತ 
�ೖೆತ�ಾ��ಾ��.ೆ ಸು��ರ ಉ�ಾ�ದ�,ೆ �ೌಲ�ವಧ� ೆಮತು� 
�ಾ�ೆ�ಂ� ಗಳ ಮೂಲಕ �ೖೆತರ ಆ�ಾಯ ��ೆ�ಸಲು, 
ಐಎ��ಎ� �ಾಲು� ��ಧ �ೌಲ� ಸರ� ಆ�ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆಗಳ 
�ೕ�ೆ ಗಮನ �ೇಂ��ೕಕ��� ೆ(�ೕೆ�ಗೆಳ�, �ಾವಯವ 
ತರ�ಾ�ಗಳ�, ಸಮಗ� �ೖೆ� ಮತು� �ೋ��ಾಕ�)ೆ.

೨೦೧೩ರ��,  �ೕೆ� ೆಕೃ�ಯನು� �ಾ� ಪ��ಾಣದ�� �ಾಡಲು, 
ಅದರ�� ಗ�ಷ� ಲಭ� ಭೂ�ಯನು� ಅಂದ�,ೆ ೪೭೪ ಎಕ� ೆ(�ವ�ಳ 

ಪ�ಗ�ಯ��ರುವ ಮ��ೆಯರ ಗುಂಪ� ಸ�ೆ
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ಕೃ� ಜ�ೕನು) ಪ��ೕೆಶವನು� ಒಂದು ಹಂ�ಾ�ನ�� �ೕೆ� ೆ
��ೆಯೆಲು �ೊಡ�ಸಲು ಒ��� ೆ�ೕ� ಠ�ಾವನು� �ಾಸು 
�ಾ�ತು. ಮುಂ�ಾರು ಹಂ�ಾ�ನ�� ಸದಸ�ರು ಯಶ���ಾ� 
ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲ�ಟ� �ೕೆ� ೆ�ಾಳ�ಗಳ ಉ�ಾ�ದ� ೆ�ಾಡಲು 
ಯಶ���ಾದರು.

ಹತು� ಹ��ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ ಇ�ೕ ಪಂ�ಾಯ� ನು� ದೂರ�ಾ�� 
�ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ��ಟ�ೕಕರಣ�ೂೆ�ಸ�ಾ�ತು ಮತು� �ೕೆ� ೆ
ಉ�ಾ�ದ� ೆ�ೕಜ�ಗೆಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾ�ತು. �ೕೆ� ೆ
ಉ�ಾ�ದ�ಯೆ �ೕ���ಾರ� ೆಮತು� �ೕಜ�ಯೆ�� ಪಂ�ಾಯ� 
ಮತು� ಐಎ��ಎ� �ೊಡ���ೊಂ�ತು. �ಾ�ಮ �ಾನ 
�ೇಂದ�ಗ�� ೆಮತು� ಕೃ� ಉಪಕರಣಗಳನು� �ಾ���ೆ ೆಪ�ಯೆುವ�� 
ಅಗತ��ಾದ ಮೂಲ�ೌಕಯಗಳನು� ಪಂ�ಾಯ� ಒದ��ತು. 
�ಾಂ��ಕ ತುತು ಅಗತ�ಗಳ �ರೆವನು� �ಾ��ೕಯ �ೕೆ� ೆ
ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ��ೇಷ�, �ಾಂಬ�, ಸ�ಾರದ ಕೃ� ಇ�ಾ� ೆಮತು� 
ಎಂಎ�ಎ�ಆ� ಎ� ಒದ��ತು.

��ಧ ��ೆ ೆಮತು� �ಾ��ಾರ �ಾದ�ಗಳ �ೌಲ� ಸರ� ��ೆ�ೕಷ� ೆ
(�ಾ�ಲೂ� �ೈ� ಅ�ಾ���) ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಐಎ��ಎ� 
ಉ�ೆ�ೕ��ತು. ಎಲ� ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಐಎ��ಎ� ಮೂಲಕ 
ನ�ಸೆ�ಾ�ತು. ಐಎ��ಎ� �ಾತ� �ೕ��:ೆ 

ಗುಣಮಟ�ದ �ೕಜಗಳ�, �ೖೆ�ಕ �ೂೆಬ�ರಗಳ�, ಕೃ� 
ಉಪಕರಣಗಳ �ಾ�� ೆಇವ�ಗಳ ಒಳಸು� ಪೂ�ೖೆ�ೆ

ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಪ�ಯೆುವ�ದು, ಸಂಗ�ಹ ಮತು� 
�ಾ�ೆ�ಂ�

�ಾ�ಂಕುಗಳ ಸಂ�ೕಜ��ೆಂ�� ೆ�ಾಲ ಪ�ಯೆಲು 
ಅವ�ಾಶ 

�ಾ�ಮ �ಾನ �ೇಂದ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾನ ಸಬ�ೕಕರಣ�ೆ� 
ಅವ�ಾಶ 

�ೌಲ�ವಧ��ೆಾ� ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂಸ�ರ��ೆ ೆಅವ�ಾಶ 
ಕ����ೊಡುವ�ದು

��ಧ �ಾ�ೕ�ಾರರು ಮತು� 
ಎಂಎ�ಎ�ಆ� ಎ� �ೂೆಂ�� ೆಸಂ�ೕಜ�ೆ

�ಾಗೃ� �ಾಯಕ�ಮಗಳ�, ಸಹ�ಾ�ತ�ದ �ೖೆ�ಧ�ಮಯ ಆ�� 
(�ಾ���ೕೆಟ� ��ೈೆಟ� �ೂೆ�ೕ��ೆ- ��ಎ�), �ೖೆತರ 
�ೂೆ�ಾಂಗಣ �ಾ�ೆಗಳ� (ಎ�ಎ�ಎ�), �ೖೆತರ �ೂೆ�ಾಂಗಣ 
�ನಗಳ�, ವ�ವ�ಾ�ೕತ�ನ� ಗುಂಪುಗ��ೆಂ�� ೆಚ�ಾ 
�ೕೆ��ೆಗಳ�, - ಇ�ೕೆ ಮುಂ�ಾದ ಉಪಕ�ಮಗಳ� ತಮ� ಸ�ಂತ 
ವ�ವ�ಾ�ೕತ�ನ� ಕಂಪ� ಆರಂ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸುರ�ತ 
�ಾರುಕ��ೆ, ವ�ವ�ಾ�ೕತ�ನ� ಕಂಪ��ಂದ ಉತ�ಮ ��ೆೆ 
ಪ�ಯೆುವ �ಾಧ��ೆಗಳನು� �ಾ��ಪ��ದವ�. �ೕೆ� ೆಕೃ�ಯ�� 
�ೖೆತರು �ಾಗವ�ಸಲು ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕ�ದವ�. �ೆಲ�ಂದನು� ಇ�� 
�ವ�ಸ�ಾ��.ೆ

�ೖೆತ- ಸಹ�ಾ� ತ� ಆ�� (�ಾಮ�- 
�ಾ���ೇಟ� �ೆ�ೖೆಟ� �ೆ�ೆ�� ಟ�ಯ��) 
(ಎ� ��ಎ� �)
ಈ ಪ��ೕೆಶದ�� ಉತ�ಮ�ಾ� �ವ�ಸಬಲ� �ೕೆ� ೆತ�ಗಳನು� 
ಕಂಡು��ಯಲು  ಒಟು� ೪೧  �ೖೆತ-ಸಹ�ಾ� ತ� ಆ�� 
ಪ��ೕಗಗಳನು� ನ�ಸೆ�ಾ�ತು. ��ಧ ಸಂ��ೆಗಳ�- ಕೃ� 
�ಶ���ಾ��ಲಯಗಳ�, ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಸಂ��ೆಗಳ� ಮತು� �ೖೆತ�ಂದ 
��ಧ ಪ��ೕೆಧದ ತ�ಗಳನು� ಪ�ದೆು�ೊಳ��ಾ�ತು. ಪ���ಂದು 
��ಎ�� ಪ����ಯೂ, ��ೆಯೆ ಐದು ��ಾಯಕ ಹಂತದ�� ೨೦ 
ಅ�ವೃ��ಪರ �ೖೆತರನು�  ಒಳ�ೂೆಂ�ತು�. ಉ��ನ�ೕೆ�ಯೆ�� 
�ಾಂಬ� ೪ ಮತು� ೬ �ಾಗೂ ಎಂ�ಯು ೧, ಹುರ� �ಾ�ನ�� 
�ಾಂಬ� ೩ ಮತು� �ಒ ೮ �ಾಗೂ �ಒ ೬ ಮತು� ಎ�ಆ� �  
೪೧ ಕಡ�ೆ ತ�ಗಳ� ಉತ�ಮ �ವಹ� ೆ�ೋ�ದವ�. ಈ 
ಪ��ೕಗಗಳ ನಂತರ �ಾಮ� �ೕ�� �ೕೆ ಆ�ೕ��, 
��ೆಯೆ ಐದು ��ಾಯಕ ಹಂತದ��ನ ೧೦ �ಮ�ಾತ�ಕ 
�ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸೂಕ� ತ�ಯನು�  
ಆ���ೊಳ�ಲು ಅವ�ಾಶ ಒದ�ಸ�ಾ�ತು. 

ಹ�ಾ�ಾನ ಸೂಕ� ಕೃ� ��ಾನಗಳ ಉ�ೆ�ೕಜನ    
ಭತ�ದ �ೊ��ನ ನಂತರ ಅ�� �ೕೆ� ೆ��ೆಯೆಲು ಉ�ೆ�ೕಜನ 
�ೕ�ದ��ಂದ, �ೕೆ� ೆ��ೆಯೆಲು �ಚೆು�ವ� ಜ�ೕನು (�ೇ.೪೦) 
ಲಭ��ಾ�ತು. ಎರಡು ಮುಖ� ��ೆಯೆ ನಡು�ನ ಸಮಯದ�� 
��ೆಯೆಲು ಅ�ಾ�ವ�ಯ ತ�ಗಳ �ೕೆ�ಗೆಳ �ಾ�ತ���ೆ 
ನ�ಸೆ�ಾ�ತು. ಇದರ�� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ತ��ಂತ �ೇ.೩೦ರಷು� 
�ಚೆು� ಉ�ಾ�ದ�,ೆ �ಾ��ೇ ಆ�ಾಯ�ೆ�� ೆ�ಾ��ೊ��ತು. 
ಸು�ಾ�ತ ಕೃ�ಕರ ತ� ಬದಲು ದರ (��ೈೆಟ� �ೕ��ೇ��ೆಂ� 
�ೕೆ�) �ೇ.೭೦ರಷು� ��ೆಾ��ತು. ಒಳಸು�ಗಳ� ಮತು� �ಾಲದ 

�ೕ� �� 
ಪ�ೕ�ಸಲ�ಟ� �ೕ� 
ಉಪ�ಾ�      

ಉತ�ಮ   �ವ�ಹ� 
�ೂೕ�ದ ಉಪ�ಾ�

ಉದು� ಮುಂ�ಾರು- ��ಎ�4, 
ಎ��-5, ಎಂ�ಯು-1 
�ಂ�ಾರು- ��ಎ� 4, 
��ಎ� 6

ಮುಂ�ಾರು ಮತು� 
�ಂ�ಾರು ��ಎ� 4

�ಸರು ಮುಂ�ಾರು- �ಒ 8, 
��ಎ�3, �ಆ� ಎಂ-1

�ಂ�ಾರು- ��ಎ�3, �ಒ 
8, �ಆ� ಎಂ -1, ��ಎ� 
9, ಎಂಎ�618

ಮುಂ�ಾರು- �ಒ 8, 
��ಎ�3

�ಂ�ಾರು- ��ಎ�3

ಕಡ�  ಮುಂ�ಾರು- 37 ಎಕ� ಕಡ� 
�ೕಜ�ೂಂ�� ಅಂತರ��

�ಂ�ಾರು- ��ಎ� 2, 
ಐ��ಎ� 1124, 161, 
20335, 88039

�ಂ�ಾರು ಐ��ಎ� 
88039

ಕಡ��ೕಜ  ಮುಂ�ಾರು- �ಒ 7, 
���ಾ�� 1, �ಆ� ಐ2 
�ಂ�ಾರು- �ಆ� ಐ 2, � 6, 
�ಒ4, �ಎಂ�7,  
�2

ಮುಂ�ಾರು- �ಒ7 ಮತು� 
�ಆ� ಐ2

�ಂ�ಾರು - �ಆ� ಐ2

�ೂೇಷ�ಕ 1: ಉಪ�ಾ� ತ�ಗಳ ಆ�� ಪ��ೕಗಗಳ� 2015-16 

'�ೕೆ� ೆ�ೖೆ�ಕ �ಾ�', ಐಎ��ಎ� 
�ವ�ಸು��ರುವ �ಾ� �ೌಲ� ಸರ� 
���ೇಷ� ೆಆಧ�ತ�ಾ�ದು�, �ಾ�ಹಕರ 
ಹಣದ�� �ೕೆ� ೆಕೃ�ಕರ �ಾಲನು� 
ಗಣ�ೕಯ�ಾ� �ೆ����ೆ. 
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�ರೆವ� ಐಎ��ಎ� ಮೂಲಕ �ೂೆ��ೆತು. ಹ�ಾ�ಾನ 
�ೖೆಪ�ೕತ��ೆ� ತಕ��ಾದ ��ಧ ��ಾನಗ��ೆಂ�� ೆ�ೂೆಸ ಸು�ಾ�ತ 
ತ�ಗಳನು� ಅಳವ���ೊಳ�ಲು �ೖೆತರನು� ಶಕ�ರ�ಾ�� 
�ಾಡ�ಾ�ತು. �ಂದೂ�ಾ�� ��ೊೆ�ೕ�ಯಂ �ಾ�ೂೆ�ೕೆಷ� 
(ಎ� ��ಎ� ), ಮುಂ�ೖೆ, ಏ��ಾ ಇ���ೕ���, 
ಯುಎ�ಎಗಳ �ಎ�ಆ� ��ಯ ಪ��ೕಜನ ಪ�ದೆು, 
��ೇಷ�ಾ� �ಂ�ಾ�ನ�� �ೕೆ� ೆಕೃ��,ೆ ಉತ�ಮ �ೕಜಗಳ 
ಉ�ಾ�ದ��ೆ,ೆ  ಎಲ��ಗೂ ಸಮ�ಾ� �ೕರು ಹಂ��ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ 
�ಾಡಲು ೩೦ �ೆ�ದೆ �ಾ�ಗಳನು� 
ಪುನರು��ೕವನ�ೂೆ�ಸ�ಾ�ತು. ಇದ�ಂದ ೫೦ ಎಕ��ೆಂತಲೂ 
�ಚೆು� �ೕಳ��ದ� ಜ�ೕನು ಕೃ��ೕಗ��ಾ�ತು. 

�ೂೆಸ ಹ�ಾ�ಾನಸೂಕ� ಕೃ� ತಂತ��ಾನಗ�ಾದ ಗುಣಮಟ�ದ 
�ೕಜ ಪ�ಯೆು��ೆ, �ೕಟ ಮತು� �ೂೇಗ��ೂೇಧಕ ತ�ಗಳನು� 
��ೆಯೆುವ�ದು, ಮಣು� ಆ�ೂೇಗ� �ಾ� ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 
�ೌ���ಾಂಶ �ವಹ�,ೆ �ಎ� (�ೖೆ ಅ�ೕ�ಯಂ 
�ಾ��ೇ�)ಯನು� ಎ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಂಪ�ಸು��ೆ, ಪ�� ವಂಡ� 
(�ೌ���ಾಂಶ ಮತು� �ಳೆವ�� ೆ�ಯಂತ�ಕಗಳ ವಧಕ) ಬಳ�ೆ, 
�ಾಲು �ಡೆು��ೆ, ಅಂತರ��ೆ,ೆ �ೕರು �ವಹ�,ೆ ಸಂಸ�ರ� ೆ
ಇ�ಾ��ಗಳ�� �ೖೆತರ �ೇತ� �ಾ�ೆ ಅವ�� ೆತರ�ೕೆ� �ೕ�ತು. 

�ೖೆತರು, ��ಾ�ಗಳ�, �ೕಜ�ಾ �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸ�ಾರ 
ಇ�ಾ�ಗೆಳ �ಬ�ಂ�ಗಳ ನಡು� ೆ�ೕೆ� ೆಕೃ�ಯ ಬ��ೆ �ೖೆತರ 
�ೂೆ�ಾಂಗಣ �ನಗಳ� ಅನುಭವ ಹಂ��ೊಂಡು ಅದನು� ಪ��ಾರ 
�ಾಡುವ�� �ಾಧ��ಾ�ತು. ��ಧ �ೕೆ�ಗೆಳ ಫಸಲು ಪ��ಾಣ 
�ಾಜ� ಮತು� �ಾ��ೕಯ ಸ�ಾಸ��ಂತ �ೇ.೫೦��ಂತ ��ೆ�� ೆಇತು�.

�ೕಜಪದ�� ಮತು� �ವಹ��ೆ ೆಉ�ೆ�ೕಜನ
ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ �ೕಜ ಪೂ�ೖೆ�ೆ�ಾ� ಸಂಪೂಣ 
�ಾಯ�ರತ ಮತು� ಸು��ರ �ೕೆ� ೆ�ಾಳ� ಪೂ�ೖೆ�ೆ ಪದ�� ಅತ�ಂತ 

ಮಹತ�ದು�. �ೖೆತರ ಮಟ�ದ�� ಪ��ಾ�ೕಕೃತ/
ಉತ�ಷ� �ೕಜಗಳ �ೕೆ��ೆಯನು� ಪೂ�ೖೆಸಲು, 
�ೕೆ� ೆ�ಾಳ� �ೌಲ� ಸರಪ� ಪದ��ಯನು� 
ಐಎ��ಎ� �ಾ���ತು. �ೕಜ ಬದಲು ದರ 
(ಎ� ಆ� ಆ�) �ೇ.೪೦ಕೂ� �ಚೆು� 
ಪ��ಾಣದ�� ಅ�ಕ�ೂೆಂ�ತು. ೧೦ ಟ� 
ಗುಣಮಟ�ದ �ೕಜಗಳನು� ಐಎ��ಎ� 
ಸಂಗ���, �ೇಖ��ತು. ಇದನು� ಸ�ಾರದ 
ಏಜ��ಗಳ� ಮ�ೆ� ಪ��ಾ�ೕಕ��ದರು. �ೕ�,ೆ 
ಕ�� �ಚೆ�ದ �ೂೆಸ�ಾದ �ೕಜ ಪದ��ಗಳ� 
ಮತು� �ೖೆತ-ಸಹ�ಾ� ತ� ಆ�� ಪದ�� 
(ಎ� ��ಎ�) ಮೂಲಕ ಬದ�ಾದ ಆಯ� 
�ೖೆತರ ಆದ��ಾ ತ�ಗಳ�, �ೂೆ�ೕ�ಾ�ಹಯುತ 
ಫ��ಾಂಶಗಳನು� ತಂದು�ೊಟ�ವ�.

�ಾಳ� ಸಂಗ��ಸಲು  ಮೂರು ಪದರಗಳ 
ಪಡೂ� ಅ�ವೃ��ಪ��ದ ��ೆ ೆಸಂಗ�ಹ 
(�ಾ�ಥ�ಕ�ಾ� ಪಡೂ� �ಶ���ಾ��ಲಯ 
ಅ�ವೃ��ಪ��ದು� - �ಐ�ಎ�) �ೕಲದ 
�ಾ�ತ���ೆ ನ�ಸೆ�ಾ�ತು. �ೕಟಗಳ 
�ಾರಣ�ಂದ ��ೆ ೆಸಂಗ�ಹದ ಸಮಯದ�� 
ಆಗುವ �ಾಳ�ಗಳ ಗುಣಮಟ� ನಷ�ದ�� 
ಗಣ�ೕಯ ಕ���ಾ�ತು�. ಈ ಸಂಗ�ಹ 
ಪದ��ಯ�� �ೕಜದ ಗುಣಮಟ� ಸಂರ�� ೆ

�ೂೆ�ೆ� ೆ�ೕಜದ ಬದುಕುವ �ಾಮಥ�ವನು� ��ೆ��ತು.

�ೕೆ� ೆ�ೖೆ�ಕ �ಾ�
�ೕೆ� ೆ�ೖೆ�ಕ �ಾ�  ಗಳ�,  �ೌಲ� ಸರಪ� ��ೆ�ೕಷ� ೆಆ�ಾರದ 
�ೕ�ೆ, ಎಂಎ�ಎ�ಆ� ಎಎ�  ಮತು� ಇತ� ೆ�ಾ�ೕ�ಾರರ 
�ರೆ��ೂೆಂ�� ೆಐಎ��ಎ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂೆ���.ೆ ಒಂದು �ಾ� 
�� ನು� �ಾ���ದು�, �ಾ�ಥ�ಕ ಸಂಸ�ರ�ಾ ಫ��ಾಂಶ 
�ೂೆ�ೕ�ಾ�ಹಕರ�ಾ�ತು� ಮತು� ಸಣ� ಮತು� ಪ��ತ ಕೃ�ಕರು ತಮ� 
ಉತ�ನ�ವನು� ಸಂಸ��ಸಲು ಇದರ ಪ��ೕಜನ ಪ�ದೆು�ೊಂಡರು. 
ಸಂಸ��ತ �ೕೆ�ಯೆನು� ಸ�ಚ��ೂೆ��, �ಾ�� �ಾ�, �ಾ�ಂ� 
ಸ�ತ�ಾ� ಮುಕ� �ಾರುಕ��ೆ� ೆ�ಡ�ಾ�ತು. ��ಧ �ೕೆ�ಗೆ�� ೆ
�ಾ��ಯ��ರುವ ಮತು� ನ�ೕನ �ೌಲ� ಸರಪ�ಗಳನು� 
�ಾಖ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೕೆ� ೆಉ�ಾ�ದ�ಯೆನು� ��ೆ�ಸಲು, �ಾರಲು, 
ಮತು� ಸು��ರ�ೆ ತರಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��.ೆ  

�ಾನ �ವಹ�ೆ
ಐ�� �ಾಧನಗಳನು� ಬಳ�, �ೖೆತರ �ೂೆ�ಾಂಗಣ �ಾ�ೆಗಳ� 
ಮತು� ವ�ವ�ಾ�ೕತ�ನ�ಗಳ �ೇತ� ಪ�ದಶನಗಳ (�ಾಮ� 
�ೕ�� �ೕೆ�) ಮೂಲಕ �ಾನ �ವಹ�ಯೆನು� ಐಎ��ಎ� 
�ವ�ಸು��ರುವ �ಾ�ಮ �ಾನ �ೇಂದ�ಗಳ ಮೂಲಕ 
ಏ�ೕಕೃತ�ೂೆ�ಸ�ಾ�ತು. ಸೂಕ� ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೈ�ೆಟುವ 
ದರದ�� ಕೃ� ಉಪಕರಣ �ಾ��ಯೆ �ರೆವ� �ೕೆ� ೆಸಣ� 
�ಡುವ��ಾರ�� ೆಅ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕಜನಕರ�ಾ�ತು. �ಾನ 
�ೇಂದ�ಗಳ� ಸೂಕ� ಸಮಯದ�� ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ�ೆ� ಒಪ��ಾದ, 
��ಷ� ಸ�ಳದ ಕೃ� ತಂತ��ಾನ, ��ೆ ೆ��, ಮಣು� ಆ�ೂೇಗ� 
ರ��ಾ ����, �ಾರುಕ��ೆ ��ೆೆ, ಸಸ� ಮತು� �ಾ�� ಆ�ೂೇಗ� 
�ೇಂದ�ಗಳ�, ಮುಂ�ಾರು ವತ�,ೆ �ೂೇ�-ಇ� �ಾಯಕ�ಮಗಳ� 
ಮತು� ಸ�ಾ� �ೕಜ�ಗೆಳ ಬ��ೆ �ಾ��ಯನು� ಒದ��ದವ�. 

ತ�

ನ�ೕನ ತಂತ��ಾನಗ�ಂದ 
ಸು�ಾ�ತ ತ� -��ಎ� 4 

(ರೂ.)     

�ಾಂಪ��ಾ�ಕ 
��ಾನಗ��ಂ�� 
ಸ��ೕಯ ತ� - �9  

(ರೂ.)

�ೕ�� ಉಳ��� 550 -
ಎ� �ೖಎಂ ಬಳ� (2 �ಾ�ಕ�� �ೂೕ�) 3600 -
�ತು�ವ ಮುನ� ಉಳ��� (2 �ಾ�) 900 1100
�ೕಜದ ಪ��ಾಣ (�.�/ಎಕ�) 900 (6�.�) 1200 (8 �.�)

�ೕ�ೂೕಪ�ಾರ 50 
�ೕಜ �ತ�� 500 (�ಾಂ��ಕ �ತ��) 200

�� ��ಯುವ �ಚ� 600 2000
�ೌ���ಾಂಶ ಮತು� �ೕಟ�ಾಶಕ �ಂಪ�� 1000 500
�ೂಯು� ಮತು� �ೕಜ �ೕಪ��� 2000 2000
ಒಟು� ಫಸಲು (�.�/ಎಕ�) 350 140
�ವ�ಳ ಆ�ಾಯ (ರೂ./ಎಕ�) 31500 12600
ಒಟು� �ಚ� (ರೂ./ಎಕ�) 10100 7000
ಒಟು� ಆ�ಾಯ ರೂ./ಎಕ� 21400 5600

ಒಟು� �ಾಭ- ರೂ.21400/ಎಕ�
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ಆಂಗ� ಮೂಲ
�ೕ�ಾ ಇಂ��ಾ, ಸಂಪುಟ ೧8, ಸಂ��ೆ 2, ಜೂ�  ೨೦೧6

�ೕೆ� ೆಉ�ಾ�ದ� ೆ��ೆ�ಸಲು, ೨೦೦೦ಕೂ� �ಚೆು� �ೖೆತ�� ೆಧ�� ಮತು� 
ಬರಹ ಸಂ�ೕೆಶಗಳನೂ� ಬಳ�ೆ �ಾ��ೊಂ�ತು. 

�ೂೆ�ಯೆ�ಾ�..
ಬಹು �ಾ�ೕ�ಾರರ �ೕೆ��ೆಗಳ� ಮತು� �ೕ� ರಚ�ಾ �ಾಲಗಳ 
ಮೂಲಕ �ಾನ �ವಹ� ೆ��ೆ�ಸಲು ನೂತನ ��ಾನಗಳ�, �ೕೆ� ೆ
ಉ�ಾ�ದ�ಯೆ�� �ಾ�ವಲಂಬ� ೆ�ಾ�ಸುವ�� ಸಮ��ೆಗಳ ಪ��ಾರ 
ಸೂ�ಯ ಮೂ�ಾಂಶ�ಾ�� ೆಎಂದು �ೕೆ� ೆಪಂ�ಾಯ� 
ಚಳವ� ಪ�ದ���.ೆ �ೕೆ� ೆ�ೖೆ�ಕ �ಾ�, ಐಎ��ಎ� 
�ವ�ಸು��ರುವ �ೌಲ� ಸರಪ� ��ೆ�ೕಷ� ೆಆಧ�ತ�ಾ�ದು�, 
�ಾ�ಹಕರ ಹಣದ�� �ೕೆ� ೆ��ೆ�ೆಾರರ �ಾಲನು� ಗಣ�ೕಯ 
ಪ��ಾಣದ�� ��ೆ���.ೆ ಸು��  ನಂತರದ ನಷ�ವನೂ� ಇದು 
ಗಣ�ೕಯ ಪ��ಾಣದ�� ತ����.ೆ ಈ ��ಾನಗಳ� �ೕೆ� ೆ�ಾಳ� 
ಸಂ�ೆ�ೕಧ� ೆಮತು� ಅ�ವೃ��ಯ�� ��ೇಷ�ಾ� �ಚೆು� ಅ�ೌ��ಕ�ೆ 
�ೂೆಂ�ರುವ ಕ�� ಮತು� ಮಧ�ಮ ಆ�ಾಯದ �ೕೆಶಗಳ�� 
ಪೂ�ೖೆ�ೆ ಮತು� �ೕೆ��ೆ ಅಂತರವನು� ಕ���ೂೆ�ಸುವ�� 
ಮಹತ�ದ �ಾತ� ವ�ಸುತ��.ೆ ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಅಡಚ�ಗೆಳನು� �ೕ��, 
�ೖೆ�ಕ ಮತು� ಅ�ೖೆ�ಕ �ೊಂದ�ಗೆಳನು� ತ�ದೆು�ೊಂಡು ಮತು� 
�ೕೆ�ಗೆಳ ತ���ಾನದ ��ೆೆಗಟ�ನು� �ಸ��ಸುವ�ದು 
ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ �ೕೆ�ಗೆಳ ವಷ- ೨೦೧೬ರ ಚ�ೆಯ ಮುಂ�ನ 
ಸ�ಾಲುಗಳ�. 

ಕೃತ��ೆ
ಇಲು�ಪು� ವ�ವ�ಾ�ೕತ�ನ� ಕಂಪ� ����ೆ (ಐಎ��ಎ�) 
�ೕ�ದ ಸಹ�ಾರ ಮತು�  ಸಣ� �ಡುವ��ಾರ�� ೆ
�ಾಭವ�ಂಟು�ಾಡಲು '�ೕೆ� ೆಪಂ�ಾಯ� ಚಳವ�'ಯನು� 
ಮುಂ� ೆ�ೆ�ದೆು�ೊಂಡು �ೂೇದ ಅವರ ಬದ��ೆ� ೆಧನ��ಾದಗಳನು� 
ಸಮ�ಸು����ೇ�.ೆ ಒ�� �ೌಂ�ೕೆಷ�, ��ಾ�ೊ�ೕ; 
�ಂದೂ�ಾ�� ��ೊೆ�ೕ�ಯಂ �ಾ�ೂೆ�ೕೆಷ� ����ೆ 
(ಎ� ��ಎ�), ಮುಂ�ೖೆ, ಏ��ಾ ಇ���ೕ���, ಯುಎ� ಎ 
ಮತು� ತ�ಳ��ಾಡು ಸ�ಾರದ ಕೃ� ವ�ವ�ಾರ ಒಕೂ�ಟ 
(�ಎ� ಎ� ಎ� ಎ�)ಗಳ� �ೕ�ದ ಆ�ಕ �ರೆ�� ೆತುಂಬು 
ಕೃತ��ೆಗಳ�. ಎಂಎ� �ಾ���ಾಥ� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ �ೌಂ�ೕೆಷ� 
ಒದ��ದ ಒ�ಾ�� ೆ�ಾಗದಶನ �ಚು�ವಂಥದು�. 
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