
 

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ: ಆಗಬ್ೇಕಾದ್ದೇನು 

ಅಕ್್ಟೇಬರ್ ೨ರ ಗಾಾಂಧಿ ಜಯಾಂತಿಯಾಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ್ೇಾಂದರ ಮೇದಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕ್ 
ಹಿಡಿದು, ಸ್ವಚ್ಛಗ್್ ಳಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ೆ ಚಾಲನ್ನಿೇಡುವ ಮ್ಲಕ ದ್ೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ 
ರ್್ ೇಮಾಾಂಚ್ನವ ಾಂಟು ಮಾಡಿದಾದರ್. ಹ್ಚ್ಚಿನ ಸಾವವಜನಿಕ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ಳ ,್ ಕಸ್ಗಳನುು ನ್್ ೇಡಿ 
ನ್್ ೇಡಿ ತಾವ್ೇನ್ ಮಾಡಲಾಗದ್ೇ ಅವ ಗಳಿಗ್ ಅನಿವಾಯವವಾಗಿ ಹ್್ ಾಂದಿಕ್್ಾಂಡಾಂತಿದದ ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಆಶಾಭಾವನ್ಗಳು ಚ್ಚಗುರ್್ ಡ್ದಿವ್. ಮೇದಿಯವರು ಸಾವವಜನಿಕರಿಗ್ ತಮಮ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳನುು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ-
ಟುಟಕ್್ಳಳಲು ಕರ್ ನಿೇಡುವ ದರ ಜ್್ತ್ ಅಾಂಬಾನಿ, ಸ್ಚ್ಚನ  ತ್ಾಂಡ್ಲೆರ್ ರಾಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ವಯಕಿ್ತಗಳಿಗ್ ಒಾಂದು 
ಪ್ರದ್ೇಶವನುು ಸ್ವಚ್ಛಗ್್ ಳಿಸ್ುವ ದು ಹಾಗ್ ಇನಿುತರರಿಗ್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮಾಡುವಾಂತ್ ಕರ್ ನಿೇಡುವ ಮ್ಲಕ 
ಅಭಿಯಾನಕ್ೆ ಕ್ೈಜ್್ೇಡಿಸ್ಲು ಆಹಾವನಿಸಿದುದ, ಇದಕ್ೆ ಹಲವ  ದಿಗಗಜರ ಬ್ಾಂಬಲ ಹಾಗ್ ಪ್ೂರಕ 
ಸ್ಪಾಂದನ್ಗಳಿಾಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನವ  ಇನುಷ್ುಟ ಚ್ುರುಕುಗ್್ ಾಂಡಿದ್. 
 
ಹ್ಚ್ಚಿನವರು  ಸಾವವಜನಿಕವಾಗಿಯ್ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ೆ ಮೆಚ್ುಿಗ್ ವಯಕಿಪ್ಡಿಸ್ುತಿಿದಾದರ್. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ-
ಯವರ ಒತಾಿಸ್, ಇತರ ಪ್ರಮುಖರ ಹಾಗ್ ಸ್ಕಾವರ್ೇತರ ಸ್ಾಂಸ್ೆಗಳ ಬ್ಾಂಬಲ, ಸಾವವಜನಿಕರ ಸ್ಹ-
ಭಾಗಿತವ, ಜಾಲತಾಣ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತ್ಯ ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ ಪ್ರಚಾರ... ಈ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ-
ಗಳು ಕಸ್ ನಿವವಹಣ್ಯ ಹ್್ ಣ್ ಹ್್ ತಿಿರುವ ಸ್ೆಳಿೇಯ ಆಡಳಿತಗಳಿಗ್ ಹಾಗ್ ಎಲ್ಿಾಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ವನುು ಬಿಸಾ-
ಡುತಿಿದದ ಜನರಿಗ್ ಒಾಂದಷ್ುಟ ಒತಿಡ ಉಾಂಟುಮಾಡಿವ್. ಆದರ್ ಇವಿಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಲಪನ್ಯನುು 
ಸಾಕಾರಗ್್ ಳಿಸ್ುತಿವ್ಯೇ ಎಾಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ು. 
 
ನಮಮ ದ್ೇಶದ ಹ್ಚ್ಚಿನ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕ್ಗಳಾದ ಎಲ್ಿಾಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವ ದು, ಕಸ್ 
ಬಿಸಾಡುವ ದು, ಸ್ರದಿ ಸಾಲನುು ಮುರಿಯುವ ದು, ಸಾವವಜನಿಕ ಆಸಿಿಗಳನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ 
ನಿವವಹಿಸ್ದಿರುವ ದು, ಇವ ಗಳಿಗ್ ಕ್ಲವೊಮೆಮ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಯ ಕ್್ರತ್ ಕಾರಣವಾದರ್, ಇನ್ು ಕ್ಲವೊಮೆಮ 
ಅಾಂತಹ ರ್ಢಿಗತ ನಡವಳಿಕ್ಗಳು ಅಭಾಯಸ್ವಾಗಿರುವ ದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನುಬಹುದು. 
ಮನ್್ ೇವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಿೇಷಿಸ್ುವ ದಾದರ್ ಪ್ ನರಾವತಿವತ ಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ವತವನ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಅಭಾಯಸ್ ಅಥವಾ ಹವಾಯಸ್ಗಳಾಗಿ ರ್ಢಿಯಾಗುತಿವ್. ನಾವ  ತ್್ ೇರುವ ದ್್ ೇಷ್ಪ್ೂರಿತ ನಡವಳಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಈ 
ಹಿಾಂದ್ ಯಾವ ದ್ೇ ದಾಂಡ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷ್ ವಿಧಿಸ್ದ್ೇ ಇರುವ ದ್ ಅದು ಮುಾಂದುವರ್ಯಲು ಒಾಂದು ಪ್ರಮುಖ 
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ಕಾರಣವಾಗಿದ್. 
 
ಒಮೆಮ ಇಾಂತಹ ನಡವಳಿಕ್ಗಳು ರ್ಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟಟರ್ ಅವ ಗಳಿಾಂದ ಬಿಡಿಸಿಕ್್ಳುಳವ ದು ಅಸಾಧ್ಯವಲಿವ್ಾಂದರ್ 
ಸ್ವಲಪ ಕಠಿಣವ್ೇ ಸ್ರಿ. ಈ ಹಿನ್ುಲ್ಯಾಂದ ಗಮನಿಸಿದಲಿ್ಲ ಹ್ಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಸ್ುಶಿಕ್ಷಿತರ್ೇ ಇರುವ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ 
ನಾಗರಿಕರು ಯಾಕ್ ಎಲ್ಿಾಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ ಬಿಸಾಡುತಾಿರ್? ಮ್ಲದಲ್ಿೇ ಹಸಿ ಕಸ್, ಒಣ ಕಸ್ವ್ಾಂದು ಏಕ್ 
ಬ್ೇಪ್ವಡಿಸ್ುವ ದಿಲಿ? ಎಾಂಬ ಪ್ರಶ್ುಗಳ ೇ್ಳುತಿವ್. ಕ್ಲವ  ವಷ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಇಡಿೇ ದ್ೇಶಕ್ೆೇ ಕಸ್ದ ಸ್ಾಂಗರ-
ಹಣ್ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಸಾಧ್ನ್ಯು ಉತಿಮವಾಗಿಯೇ ಇತುಿ. ರಸ್ಿಯ ಮ್ಲ್ಯಲ್ಲಿರಿಸಿರುತಿಿದದ 
ದ್್ ಡಡ ತ್್ ಟ್ಟಟಗಳಿಗ್ ಜನ ಕಸ್ ಸ್ುರಿಯುತಿಿದುದದನುು ತಪ್ಪಪಸ್ಲಾಯತು. ನಾಂತರ ಮನ್ ಮನ್ಯ ಮುಾಂದ್ ತಳುಳ 
ಗಾಡಿಯು ಬಾಂದು ಗಾಂಟ್ಯ ಶಬದ ಮಾಡುತಿಿತುಿ. ಶಬದ ಕ್ೇಳಿ ಹ್್ ರಬರುತಿಿದದ ಜನರು ಕಸ್ವನುು ನಿೇಡುತಿಿದದರು. 
 
ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಜನಸ್ಾಂಖ್್ಯ ಏರಿದಾಂತ್ ತಳುಳವ ಗಾಡಿ ಬದಲು, ಚ್ಚಕೆ ವಾಹನಗಳು ಮನ್ಯ ಮುಾಂದ್ ಬಾಂದು 
ಕಸ್ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ುವ ದು ಪಾರರಾಂಭವಾಯತು. ಹಿೇಗ್ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿದ ಕಸ್ ಗುಡಡ, ಪ್ವವತವಾಗಿ ಬ್ಳ್ದು, ಸ್ಮಪ್ವ-
ಕವಾದ ಹಾಗ್ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಲ್ೇವಾರಿಯ ವಯವಸ್ೆಯಲಿದ್ ಕಸ್ವನುು ಒಾಂದ್ಡ್ ಶ್ೇಖರಿಸಿ 
ಇಡಲಾಯತು. ಇದರ ಜ್್ತ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತಿಿದದ ಕಸ್ದ ವಾಹನ ಆಗಾಗ್ಗ ಕ್ೈ ಕ್್ಡತ್್ ಡಗಿತು. ಮನ್ಯ 
ಮುಾಂದ್ ನಿದಿವಷ್ಟ ಸ್ಮಯಕ್ೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತಳುಳಗಾಡಿಗ್ ತಪ್ಪದ್ ಕಸ್ ನಿೇಡುತಿಿದದ ಜನರು ಒಮೆಮ ಬಾಂದು 
ಮತ್್ ಿಮೆಮ ಬಾರದ, ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮನ್ಯ ಮುಾಂದ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ ಚ್ಚಕೆ ವಾಹನಕ್ೆ ಕಸ್ ತಲುಪ್ಪಸ್ುವಲಿ್ಲ ತ್್ ಾಂದರ್ 
ಅನುಭವಿಸ್ಬ್ೇಕಾಯತು. ಇದರಿಾಂದ ರಸ್ಿಯ ಮ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ವನುು ಚ್ಚೇಲ ಅಥವಾ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಕವರ್ -
ಗಳಲ್ಲಿರಿಸಿ ಎಸ್ಯತ್್ ಡಗಿದರು. ಪಾಪ್! ಅವರು ತಾನ್ೇ ಕಸ್ವನುು ಎಷ್ುಟ ದಿನ ಮನ್ಯಲ್ಲಿಟುಟಕ್್ಾಂಡಾರು? 
ಜನ ಎಸ್ದ ಚ್ಚೇಲಗಳನುು ನಾಯಗಳು ಎಳ್ದಾಡಿ, ಮ್ಲ್ಯಲ್ಲಿದದ ಕಸ್ ಇಡಿೇ ರಸ್ಿಗ್ ವಾಯಪ್ಪಸ್ುವ ಜ್್ತ್ 
ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯ ದುವಾವಸ್ನ್ ಹರಡಿತು. 
 
ಇನುು ಕಸ್ವನುು ವಿಾಂಗಡಿಸ್ಲು ಈಗ ಗ್ ಕ್ಲವ  ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪ್ಪ, ಅಭಿಯಾನ ಪಾರರಾಂಭಿಸಿತುಿ. 
ಆದರ್ ಅದರಿಾಂದ ಹ್ಚ್ಿೇನ್ ಲಾಭವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಜನರು ಬ್ೇಪ್ವಡಿಸಿದ ಕಸ್ವನುು ಮತ್ಿ ಜತ್ಗ್ಡಿಸಿಕ್್ಳುಳತಿಿದದ 
ಕಸ್ ಸ್ಾಂಗರ ಹಣ್ಯ ವಾಹನವನುು ನ್್ ೇಡಿದ ಜನ ವಿಾಂಗಡಣ್ಯ ಗ್್ ೇಜನ್ುೇ ಬಿಟಟರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ೇಳ 
ಹ್್ ರಟ್ಟರುವ ದು ಜನರು ಮಾಡಿಕ್್ಳುಳವ ಅಭಾಯಸ್ಗಳಿಗ್ ಕಸ್ ನಿವವಹಣ್ಯ ಹ್್ ಣ್ ಹ್್ ತಿ ವಯವಸ್ೆ ಹ್ೇಗ್ 
ಕಾರಣವಾಗುತಿದ್ ಹಾಗ್ ತನ್ಮಲಕ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ತಿೇವರತ್-ಯನುು ಹ್ಚ್ಚಿಸ್ುತಿದ್ ಎಾಂಬುದರ 
ಕುರಿತು. ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಾಂಶಗಳ ಹಿನ್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವಯಕಿ್ತಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾವರ್ೇತರ ಸ್ಾಂಸ್ೆಗಳ ಸಾಾಂಕ್ೇತಿಕ 
ಸ್ವಚ್ಛಗ್್ ಳಿಸ್ುವಿಕ್, ಉತಾಾಹಿ ನಾಗರಿಕರ ತ್್ ಡಗಿಸಿಕ್್ಳುಳವಿಕ್ ಹಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
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ಪ್ರಚಾರ ಮುಾಂತಾದವ ಗಳಿಾಂದಷ್ಟೇ ‘ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ’ ಯಶಸಿವ ಆಗುತಿದ್ ಎಾಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲಾಗದು. 
 
ಏಕ್ಾಂದರ್ ಸಾಾಂಕ್ೇತಿಕ ಆಚ್ರಣ್ಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾಜ ಸ್ೇವ್ಯ ತುಡಿತಗಳನುು ಹ್ಚ್ುಿ 
ಮಾಡಬಹುದ್ೇ ಹ್್ ರತು ಅದರಿಾಂದಲ್ೇ ಸ್ಮಸ್ಯ ಪ್ೂಣವ ನಿವಾರಣ್ ಆಗುವ ದಿಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ ವಯವಸ್ೆಗ್ 
ವಯಕಿ್ತ ಪ್ಯಾವಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಅದರಲ್ಿ ಕಸ್ನಿವವಹಣ್ಯಾಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳು ಒಮೆಮ ಕ್ೈಗ್್ ಾಂಡು 
ಪ್ೂಣವಗ್್ ಳಿಸ್ುವಾಂಥದದಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ದಿನನಿತಯ ವಯವಸೆಿತವಾದ ಶರಮ ಹಾಗ್ ನಿರಾಂತರ ಮೆೇಲುಸ್ುಿವಾರಿ 
ಬ್ೇಡುವ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿವ್. ಹಾಗಾದರ್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಾಂದ  ಪ್ರಯೇಜನವಿಲಿ ಎಾಂದಲಿ. 
ಖಾಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ಸಾವವಜನಿಕರ ಸ್ಕ್ತರಯ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವಿಕ್ಯಲಿದ್ೇ ಯಾವ ದ್ೇ ಯೇಜನ್ 
ಯಶಸಿವಯಾಗದು. ಹಾಗಾದರ್ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ತರುವ ದ್ೇನು? ಕಸ್ ಸ್ಾಂಗರಹಣ್ ಹಾಗ್ ಅದರ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ನಿವವಹಣ್ಯು ಆಧ್ುನಿಕ ಜಗತಿಿನ ಸ್ಾಂಕ್ತೇಣವತ್ಯನ್್ ುಳಗ್್ ಾಂಡ ಹಲವ  ಸ್ವಾಲುಗಳಲ್್ ಿಾಂದು.   
 
ಈ ಸ್ಮಸ್ಯಗ್ ದ್ರದೃಷಿಟ ಒಳಗ್್ ಾಂಡ ವಯವಸೆಿತವಾದ ಯೇಜನ್ಯ ಅಗತಯವಿದ್. ಯೇಜನ್ ಹಾಗ್ 
ಅದಕೆನುಸ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕಾದ ಕಾಯವತಾಂತರಗಳನುು ವಿನಾಯಸ್ಗ್್ಳಿಸ್ಲು ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹಣ್ ಹಾಗ್ ಅದರ 
ನಿವವಹಣ್ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತ್ ಹ್್ ಾಂದಿದ ಅನುಭವಿಗಳು ಹಾಗ್ ಸಾವವಜನಿಕರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುು 
ಪ್ಡ್ಯಬ್ೇಕು. ಈ ಯೇಜನ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ್ ರಾಷ್ರ ಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಬಿಗಿ ಕಾನ್ನಿನ ರಚ್ನ್ಯಾ-
ಗಬ್ೇಕು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಬಳಕ್ಯನುು ರದುದಗ್್ ಳಿಸ್ಲು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗ್್ ಳಿಸ್ಲು, 
ಸಾವವಜನಿಕರು ಎಲ್ಿಾಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವ ದನುು ನಿಯಾಂತಿರಸ್ಲು ವಿವರವಾದ ಕಾಯವ ತಾಂತರವಿರಬ್ೇಕು. 
 
ಕುಟುಾಂಬದ ಹಾಂತದಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯ ವಿಾಂಗಡಣ್ಯ ವಿಧಾನ, ಕುಟುಾಂಬದಿಾಂದ ಸ್ೆಳಿೇಯ ಆಡಳಿತವ  ತಾಯಜಯ 
ಸ್ಾಂಗರಹಣ್ ಮತುಿ ವಿಲ್ೇವಾರಿಗ್ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತ ಸ್ಮಗರ  ಅಾಂಶಗಳನುು ನ್ತನ 
ಕಾನ್ನು ಹ್್ ಾಂದಿರಬ್ೇಕು. ಈ ಕಾನ್ನನುು ಉಲಿಾಂಘಿಸ್ುವವರಿಗ್ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವ ದಾಂಡದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ 
ವಿವರಗಳು ಹಾಗ್ ತಾಯಜಯದ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವವಹಣ್ ಕುರಿತಾಂತ್ ವಾಯಪ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ನಿೇಡಬ್ೇಕು. ಕಾನ್-
ನನುು ಉಲಿಾಂಘಿಸ್ುವವರ ಬಗ ಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ನಿೇಡುವ ಮ್ಲಕ ಅವರ 
ಕರಮಗಳನುು ನಿರುತ್ಿೇಜಿಸ್ಬ್ೇಕು. ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹಣ್ ಮತುಿ ನಿವವಹಣ್ಯ ಕುರಿತಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ರಿಣಾ-
ಮಕಾರಿ ಕಾನ್ನಿನ ಅನುಷಾಾನ, ಕಾನ್ನು ಉಲಿಾಂಘಿಸ್ುವವರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಸ್ರಿದಾರಿಗ್ ಬಾರದ ಜನರಿಗ್ 
ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರಿಾಂದ ಜಾಲತಾಣ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಛೇಮಾರಿ. ಶಾಲ್ ಕಾಲ್ೇಜುಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥವ-
ಗಳನುು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿಕ್್ಳುಳವ ದು.. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಸಾಕಾರಕ್ೆ 
ಸ್ಹಕಾರಿ ಆಗುವ ದರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂದ್ೇಹವಿಲಿ. 
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