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ಮುನ್ನುನುಡ

ಈ ಲೆೀಖನಗಳನುನು ಬರೆದ ನಾವಿಬಬರು  (ಗೀತಾ  ಮತ್ತುತ ಯತ್ೀಶ)  ತ್ತುಮಕ್ೋರು ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆರುವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆ 
ವಾಸವಾಗರುವ ಸಣಣ ರೆೈತ್ತರು.  ಈ ಬರಗ್ಗಾಲವು ನಮಮ ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿಯನುನು ವಹಸ ಕೆೋಂಡಮೀಲೆ ನಾವು ಕ್ಂಡ 
ಮೊದಲ ಬರಗ್ಗಾಲವಾಗದೆ. ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬ್ದೆಂಗಳೋರಿನಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕ.ಮೀ ದೋರದಲ್ಲೆವೆ.  ನಾವು ಎಸ್ವ್.ಎಸ್ವ್. 

ಎಲ್.ಸ ಮುಗಸ 15 ವಷಗರ್ಮಗಳು ಕ್ಳೆದವು.  ಇದು ನಮಮ ವಿದಾಯಭ್ಯಾಯಸದ ನಂತ್ತರದ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆನ ಬರವಣಿಗ್ಗೆಯ ಮೊದಲ 
ಪರಯತ್ತನುವಾಗದೆ.

ಮೊದಲು ನಾವು ನಮಮ ಹಳ್ಳಿ,  ನಮಮ ಮನೆ ಎಂಬ ಜಗತ್ತನಲ್ಲೆ ಮುಳುಗದೆದಾವು.  (ಮೋಖರ್ಮರ ಪೆಟ್ಟಿಗ್ಗೆಯಾದ ಟ್ವಿಯಿಂದ 
ಯಾವ ಅರಿವು ಬಂದ್ೀತ್ತು?)  ಈಚಿನ ವಷಗರ್ಮಗಳಲ್ಲೆ ಪಟಟಿಣದ್ಂದ ಬಂದು ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯನುನು ಸ್ವೆೀರಿರುವ ವಿದಾಯವಂತ್ತರ 
ಸಹವಾಸವನುನು  ನಾವು  ಬ್ದೆಳೆಸದೆದಾೀವೆ.  ಅದರಿಂದ  ಹೆೋರಗನ  ಜಗತ್ತನ  ಅರಿವು  ಮತ್ತುತ  ನಮಮ  ಸವಾಂತ್ತ  ಜಗತ್ತನ  ಅರಿವು 
ಹೆಚಾಚಾಗದೆ.  ಅವರು ನಮಗ್ಗೆ ನಮಮ ಜಗತ್ತನ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಇನೋನು ಗ್ಗಾಢವಾಗ ಯೀಚಿಸಲು ಪ್ರೀತಾಸಾಹಸುತ್ತದಾದಾರೆ. ಆ ಯೀಚನೆಗಳ 
ಒಂದು ಫಲ ಈ ಲೆೀಖನಗಳು.  ಈ ಲೆೀಖನಗಳ  ಪ್ರೀತಾಸಾಹ ಅವರದಾಗದದಾರೋ,  ಯೀಚನೆಗಳು ಮಾತ್ತರ ನಮಮವೆೀ.  ಈ 
ಲೆೀಖನಗಳಲ್ಲೆ ವಿವರಿಸರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ವೆಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕಗ ನಡೆದ ಹೆೋೀರಾಟಗಳಲ್ಲೆ ನಾವೆೀ ಸವಾತ್ತಃ  ಭ್ಯಾಗವಹಸದೆದಾೀವೆ. 
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1. ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಪಡೆಯುವುದು : 

ವಕ್ರ ದಾರಿಗಳು

ಮಳೆಯಾಶರತ್ತ  ಬ್ದೆ ಸ್ವಾಯದಲ್ಲೆ ಭರವಸ್ವೆಯ ಇಳುವರಿಯಾಗಲ್ೀೆೀ , ಆದಾಯವಾಗಲ್ೀ ಇರುವುದ್ಲಲೆ. ಆದದಾರಿಂದ ಜಮೀನನ 
ಸವಾಲಪ  ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆಯಾದರೋ  ನೀರಾವರಿಯನುನು  ಅಳವಡಿಸಬ್ದೆೀಕೆಂಬ  ತ್ೀವರ  ಬಯಕೆಯನುನು  ಎಲೆಲೆಡೆಯ  ಮಳೆಯಾಶರತ್ತ 
ಪರದೆ ಶಗಳಲ್ಲೆ  ಕಾಣಬಹುದುೆೀ .  ಈ ಬಯಕೆಯು  ಯಾವ ಮಟಟಿವನುನು  ತ್ತಲುಪುತ್ತತದೆಂದರೆ  ಭದರ  ನೀರಾವರಿ ವಯವಸ್ವೆಥೆಗ್ಗಾಗ 
ರೆೈತ್ತರು ತ್ತಮಮ ಹಣಕಾಸನ ಜೆೋತೆ, ತ್ತಮಮ ದೆೀಹದ ಜೆೋತೆ ಜೋಜು ಆಡುವಂತೆ ತೆೋೀರಬಹುದು.

ನೀರಾವರಿ ಆಶರತ್ತ ಬ್ದೆಳೆಗಳ ನೀರಿನ ಅವಶಯಕ್ತೆಯು ಹೆಚಿಚಾದದಾರೋ ಅದಕೆಕ ಹೆೋೀಲ್ಸದರೆ ಅವುಗಳ್ಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು 
ಕ್ಡಿಮಯೀ.  ಬ್ದೆಳೆಗ್ಗೆ  ಅನುಸ್ವಾರವಾಗ  ಪರತ್  ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್  ನಂದ  ಪರತ್  ದ್ನ  ತೆಗ್ಗೆಯುವ  ನೀರಿನ  ಮೊತ್ತತ   ಸ್ವಾಕ್ಷಗುಟಿ 
ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೋ ಈ ಮೊತ್ತತ 20,000 ಲ್ೀಟರ್ ಗಂತ್ತ ಕೆಳಗಳ್ಯುವುದು ಅಪರೋಪ.

ಹೀಗ್ಗಾಗ ಹೆೋಸ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಘೆೋೀಷಗಣೆ  ಆದಾಗ ಎಲಲೆರಿಗೋ ಖುಷ: ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಕಾತ್ತರದ್ಂದ ಕಾಯುವ 
ರೆೈತ್ತರಿಗೋ,  ಜನ ಮಚುಚಾಗ್ಗೆ  ಪಡೆಯಲು  ಹಾತೆೋರೆಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೋ.  ಆದರೆ  ಬ್ದೆಟಟಿ  ದೋರದಲ್ಲೆ  ಮಾತ್ತರ  ಕ್ಣಿಣಗ್ಗೆ 
ನುಣಣಗ್ಗೆ.  ಅನೆೀಕ್ ವಷಗರ್ಮಗಳ  ವಿಳಂಬದ  ನಂತ್ತರವೂ,  ಒಟ್ಟಾಟಿರೆ  ವೆಚಚಾ  ಅಂದಾಜು  ವೆಚಚಾಕಕಂತ್ತ  ಬಹಳ  ಹೆಚಾಚಾಗ  ಬ್ದೆಳೆದ 
ನಂತ್ತರವೂ, ದಾರಿಯಲ್ಲೆ ಎಲಲೆರೋ ದುಡುಡು ಹೆೋಡದೆ ನಂತ್ತರವೂ, ರೆೈತ್ತರ ನೀರಿನ ಆಸ್ವೆ ಈಡೆೀರದ್ರಬಹುದು.

ಕೆಲ ಅದೃಷಗಟಿವಂತ್ತರಿಗ್ಗೆ  ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ  ಯೀಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಪಡಯೆುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ವಿಷಗಯ:  ಅವರು 
ತ್ತಮಮ ಜಮೀನನ ಪೆೈಪುಗಳನುನು  ಮತ್ತುತ ಕಾಲುವೆಗಳನುನು  ಸಜುಜುಮಾಡುವುದೆೀ ತ್ತಡ,  ನೀರು ಅವರ ಜಮೀನಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತತದೆ. 
ಆದರೆ ಹೆಚುಚಾ ಮಂದ್ಗ್ಗೆ ಇದು ಬಲು ತೆೋಡಕನ ವಿಷಗಯ. ಛಲ ಬಿಡದ ಪರಯತ್ತನು ಮತ್ತುತ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ನಡೆಯುವ ತ್ತಕಾಕಟ, 
ವಾಗ್ಗಾವಾದಗಳ   ನಂತ್ತರವೂ  ನೀರು  ಸಗುವುದು  ಸವಾಲಪವಷ್ಟ ೆಟಿೀ . ಬರಗ್ಗಾಲದ  ವಷಗರ್ಮಗಳಲಲೆಂತ್ತೋ  ಈ  ಕೆೋರತೆ  ಇನೋನು 
ತ್ೀವರವಾದದುದಾ. 

ಇಲ್ಲೆಯ ನಮಮ ಕ್ಥೆ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ಯೀಜನೆಯ ವಿತ್ತರಣಯೆ ಕೆೋನೆಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆನ ರೆೈತ್ತರ ಅನುಭವಗಳ ಕ್ಥೆ. 
ಇದು ಆರು ವಷಗರ್ಮಗಳ ಕ್ಥೆಯಾದರೋ ಇಲ್ಲೆಯ ಮುಖಯ ಗಮನ ಮಳೆ ಕ್ಮಮಯಿದದಾ ಎರಡು ವಷಗರ್ಮಗಳ ಮೀಲೆ. (ಊರಿನ 
ಸ್ವಾವರ್ಮಜನಕ್ ಸವಾತಾತದ)  ಒಂದು ಊರಿನ ಕೆರೆಯ ಮತ್ತುತ ಅದನುನು ತ್ತುಂಬಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಶತ್ತ ಪರಯತ್ತನುದ  ಕ್ಥೆ ಇದು; 
ನರೋಪಕ್ ಈ ಪರಯತ್ತನುದಲ್ಲೆ ಭ್ಯಾಗವಹಸದ ಒಬಬ ರೆೈತ್ತ. ಕೆರೆ, ಅದರ ಮಹತ್ತವಾ, ಬದಲಾಗುತ್ತರುವ ಬ್ದೆಳೆ ಪದದಾತ್, ಬ್ದೆೀಸ್ವಾಯದ 
ಬದುಕನ ಅನಶಚಾತ್ತತೆ ಇವೆಲಲೆವೂ ಸಹಜವಾಗಯೀ ಈ ಕ್ಥೆಯಳಗ್ಗೆ ಸ್ವೆೀರಿಕ ೆೋಳುಳಿತ್ತತವೆ.-
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ನ್ನಮಮ ಕೆರೆಯ ಪರಿಚಯ
ತ್ತುಮಕ್ೋರು  ಜಿಲೆಲೆಯ 
ನಮೋಮರಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ನಮಮ ಈ 
ಕೆರೆ ಸುಮಾರು 50 ಎಕ್ರೆಗಳಷಗುಟಿ 
ಪರದೆೀಶದಲ್ಲೆ  ವಾಯಪಿಸದೆ.  (ಚಿತ್ತರ 
1.1) ಕೆರೆಯು  ನೋರಾರು 
ವಷಗರ್ಮಗಳ್ಂದ  ಇದದಾರೋ ನಮಗ್ಗೆ 
ಇದರ  ನೆನಪು  ಸುಮಾರು 
1985 ರಿಂದ.
 
1995 ರವರೆಗ್ಗೆ  ಈ  ಕೆರೆಯು 
ಪರತ್  ವಷಗರ್ಮ  ಮುಂಗ್ಗಾರು 
ಮುಗಯುವ  ಮುಂಚೆ  ತ್ತುಂಬಿ 
ಕೆೋೀಡಿಯಾಗುತ್ತತ್ತುತ  (ಚಿತ್ತರ 
1.2).  1992  ರಲ್ಲೆ  ಒಂದೆೀ 

ರಾತ್ರಯ ಭ್ಯಾರಿೀ  ಮಳೆಯಿಂದ    ಕೆರೆಯು  ಕೆೋೀಡಿಯಾಗದುದಾ 
ನಮಗ್ಗೆ  ಇನೋನು  ಚೆನಾನುಗ  ನೆನಪಿದೆ. 
ಕೆರೆಯ ಪೂವರ್ಮ ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆ          ಕ್ಲೆಲೆೀಶವಾರ ಸ್ವಾವಾಮಯ 
ದೆೀವಾಲಯವಿದೆ. ಕೆರೆ  ಕೆೋೀಡಿಯಾದಾಗ ಈ ದೆೀವಾಲಯದ್ಂದ 
ಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಪೂಜೆ  ಸಲ್ಲೆಸುತ್ತದೆದಾವು.  ಕೆರೆಯು  ತ್ತುಂಬುವುದು 
ದೆೀವಾಲಯಕೆಕ  ಕ್ಳಸವಿಟಟಿಂತೆ: ನಜಕ್ೋಕ  ರೆೈತ್ತರಿಗ್ಗೆ 
ದೆೀವಾಲಯಕಕಂತ್ತಲೋ ಅವರ ಕೆರೆಯೀ ಮುಖಯ.    
ಆ ವಷಗರ್ಮಗಳಲ್ಲೆ ಮಳೆಗ್ಗಾಲದಲ್ಲೆ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಜೆೋತೆ ಕೆರೆಯ 
ನೀರನುನು  ಬಳಸ  ಅಂದಾಜು  50  ಎಕ್ರೆಯಷಗುಟಿ  ಗದೆದಾಗಳನುನು 
ಮಾಡುತ್ತದದಾರು.  ಕೆರೆಯ  ನೀರು  ಮುಗದ  ಮೀಲೆ  ಕೆರೆಯ 
ಅಂಗಳದಲ್ಲೆ  ದನ  ಕ್ರುಗಳು  ಮೀಯುತ್ತದದಾವು.   ಆಗ  ಕೆರೆಯ 
ಅಂಗಳದಲ್ಲೆ  ಬ್ದೆಳೆಯುತ್ತದದಾ  ಕೆಲವು  ಗಡಗಳು  ಬಡವರಿಗ್ಗೆ 
ಆಸರೆಯಾಗದದಾವು.  "ಸೀಬ್ದೆಗ್ಗೆಡೆಡು' ಯನುನು ತ್ಂದು ಕೆಲವರು ತ್ತಮಮ 
ದ್ನ  ಕ್ಳೆಯುತ್ತದದಾರು.  (ಈಗ  ಈ ಗ್ಗೆಡೆಡು  ಕ್ಂಡು  ಬರುವುದ್ಲಲೆ.) 
ಖಾಲ್  ಕೆರೆಯ  ಫಲವತಾತದ  ಗ್ಗೆೋೀಡು  ಅಂದರೆ  ಗ್ಗೆೋಬಬರದಂತ್ತಹ  ಮಣಣನುನು  ತ್ತಮಮ  ತೆೋೀಟಗಳ್ಗ್ಗೆ   ಟ್ಟಾರಕ್ಟಿರ್  ಗಳ 
ಸಹಾಯದ್ಂದ ಸ್ವಾಗಸುತ್ತದದಾದದಾನುನು ಬ್ದೆೀಸಗ್ಗೆಯಲ್ಲೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗತ್ತುತ.  

1995 ರ ನಂತ್ತರ ಕ್ರಮೀಣವಾಗ ಕೆರೆ ತ್ತುಂಬಿದ ವಷಗರ್ಮಗಳು ಕ್ಮಮಯಾಗವೆ. ಇದಕೆಕ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. 
ಮಳೆಯೀ  ಕ್ಡಿಮಯಾಗದೆ  ಎಂದು  ನಮಗ್ಗೆ  ತೆೋೀರುತ್ತತದೆ.  ಮಳೆಯ  ನೀರು  ಹರಿಯುವುದಕೆಕ  ಎದುರಾಗ  ಅಲಲೆಲ್ಲೆ 
ತೆೋೀಟಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಹಾಕ್ಲಾಗರುವ  ಬದುಗಳ್ಂದ  ಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಬರುವ  ನೀರು  ಕ್ಮಮಯಾಗದೆ.  ಕೆೋನೆಯದಾಗ  ನೀರಾವರಿ  ನಾಲೆ 
ಯೀಜನೆ ಮೀರೆಗ್ಗೆ ಅಗ್ಗೆಯಲಾಗರುವ ಆಳವಾದ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಕ್ೋಡ ಮಳೆಗ್ಗಾಲದಲ್ಲೆ ನೀರನುನು ತ್ತಡೆದು ಹಡಿಯುತ್ತತವೆ.

ಅದೆೀ ರಿೀತ್ 1995 ರ ನಂತ್ತರ ನಮಮ ನೀರಿನ ಅವಶಯಕ್ತೆಯೋ ಜಾಸತಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲಲೆ ರೆೈತ್ತರು ತ್ತಮಮ ಜಿೀವನ ಸ್ವಾಗಸಲು 
ಅವಶಯಕ್ತೆ ಇದದಾಂತೆ ಮತ್ತುತ ತ್ತಮಮ ಶಕತಗ್ಗೆ ಅನುಸ್ವಾರವಾಗ 200 ರಿಂದ 1000 ವರೆಗ್ಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಮತ್ತುತ 50 ರಿಂದ 
500 ರ ವರೆಗ್ಗೆ ತೆಂಗನ ಮರಗಳನುನು ಮತ್ತುತ ಬ್ದಾಳೆಯನುನು ನೆಟಟಿರು. ದ್ನ ನತ್ತಯದ ಖಚುರ್ಮ ವೆಚಚಾಗಳ್ಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗ್ಗೆ ತ್ತಲಾ 
1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗ್ಗೆ ಸೀಮ ಹಸುಗಳನುನು ಕ್ಟ್ಟಿದರು. ಇಂತ್ತಹ ಸೀಮ ಹಸುಗಳ ಮೀವಿನ ಅವಶಯಕ್ತೆಯು ಹೆಚೆಚಾೀ. ಇಂತ್ತಹ 
ಬ್ದೆಳೆಗಳ್ಗ್ಗೆ,  ಮತ್ತುತ ದನಗಳ್ಗ್ಗೆ ಮೀವು ಬ್ದೆಳೆಯಲು,  ನೀರನುನು ಬಳಸದ ರೆೈತ್ತರು ಭತ್ತತ ಬ್ದೆಳೆಯುವುದನುನು ಬಿಟಟಿರು.  ಇಂತ್ತಹ 
100 ರಿಂದ  150  ಕ್ುಟುಂಬಗಳು  ಈ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತತ  ಮುತ್ತತ  ಇದುದಾ,  ಕ್ನಷಗಟಿ  250  ಬ್ದೆೋೀರ್  ವೆಲ್  ಗಳನುನು  ಇವರು 
ಹೆೋಂದ್ದಾದಾರೆ.

5

ಚಿತ್ತರ 1.1: ಕೆರೆ ತ್ತುಂಬಿರುವ ದೃಶಯ

ಚಿತ್ತರ 1.2:   ಕೆರೆ ತ್ತುಂಬಿ ಕೆೋೀಡಿಯಾಗುತ್ತರುವುದು.



ಈ ಕಾರಣಗಳ್ಂದಾಗ ಬ್ದೆೀಸಗ್ಗೆಯಲಲೆಂತ್ತೋ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚಾಚಾಗ ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೆ ನೀರಿನ ಮಟಟಿ ಕ್ಮಮಯಾಗುತ್ತತ 
ಬರುತ್ತದೆ.  ಸುಮಾರು  20  ವಷಗರ್ಮಗಳ ಹಂದೆ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತತಲ್ನ  ಬ್ದಾವಿಗಳು ಹಾಗು ಇದದಾ ಕೆಲವು ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್ ಗಳು 
25 ರಿಂದ 30 ಅಡಿಗಳಲ್ಲೆಯೀ ನೀರನುನು ಹೆೋಂದ್ದದಾವು. ಈಗ 500 ರಿಂದ 1000 ಅಡಿವರೆಗ್ಗೆ ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್ ಕೆೋರೆದರೋ 
ಸಹ ನೀರು ಸಗದ ಪರಿಸಥೆತ್ ಬಂದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬ್ದಾರಿ ಕೆರೆ ತ್ತುಂಬಿದರೆ ಇರುವ ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್ ಗಳು ಇನೋನು ಎರಡು  
ವಷಗರ್ಮ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತತವೆ.

ಇಂತ್ತಹ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವಗರ್ಮದ ಕ್ುಟುಂಬಕೆಕ ವಾಷರ್ಮಕ್ ಆದಾಯ (ಖಚಿರ್ಮಗ್ಗೆ ಮುನನು) 1 ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷಾ ಇರಬಹುದು. 
ಆದರೆ  ಇಷಗುಟಿ  ಆದಾಯ ನಮಮ  ಕೆೈ  ಸ್ವೆೀರಿದುದಾ  ಕೆಲವು  ವಷಗರ್ಮ ಮಾತ್ತರ.  ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್  ಗಳು  ಪದೆೀ  ಪದೆೀ  ನೀರಿಲಲೆದೆ 
ನಲುಲೆವುದರಿಂದ ಕ್ೋಡಿಟಟಿ ಹಣವೆಲಲೆ ಇದಕಾಕಗಯೀ ಖಚಾರ್ಮಗುತ್ತತದೆ.    

ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯ ಯೀಜನೆ : ಮೊದಲ ವಷರ್ಷಗಳು (1996 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ)
ವಷಗರ್ಮಗಳ  ಹಂದೆ  ನಮಮ  ಕೆರೆಯು  ಮಳೆಯಿಂದಲೆೀ  ತ್ತುಂಬುತ್ತತ್ತುತ.  ಆದರೆ  ಈಗ 
ಸಕಾರ್ಮರ ರೋಪಿಸರುವ ಚಾನಲ್ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ನಮಮ ಕೆರೆಯನುನು  ತ್ತುಂಬಿಸುವ 
ಪರಿಸಥೆತ್ ಬಂದ್ದೆ. ಎಲಲೆರಿಗೋ ಬ್ದೆೀಕಾಗರುವ ಕೆರೆಯನುನು ತ್ತುಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂತ್ರ್ಮ 
ಸಮುದಾಯಕ ೆಕೀ  ಇಂತ್ತಹ ಯೀಜನೆಯು ಅನುಕ್ೋಲ ಮಾಡುತ್ತತದೆ.
 
1996  ರಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಯೀಜನೆ  ಬಂದ್ದದಾರೋ ನಮಮ ಸುತ್ತತಲ್ನ ಕೆರೆಗಳ್ಗ್ಗೆ  ನೀರು 
ಬರುತ್ತತದೆಂದು  ನಾವು  ಯಾರೋ  ಊಹಸರಲ್ಲಲೆ.  ಹಟ್ಟಾಚಿಯಿಂದ   ಅಲಲೆಲ್ಲೆ 
ಕಾಲುವೆಗಳನುನು  ತೆಗ್ಗೆಯುತ್ತದಾದಾಗ  ರೆೈತ್ತರು ""ಸುಮಮನೆ ಕಾಲುವೆಗಳನುನು ತೆಗ್ಗೆದು ನಮಮ 
ಜಮೀನನುನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದಾದಾರೆ'' ಎಂದು ಆಡಿ ಕೆೋಳುತ್ತದಾದಾಗ ಮಾತ್ತರ ಚಾನಲ್ 
ನ ಮಾತ್ತು ಕೆೀಳ್ಬರುತ್ತತ್ತುತ  (ಚಿತ್ತರ  1.3).  ಏಕೆಂದರೆ  ಈ ಚಾನಲ್ ನೀರು ಕೆೀವಲ 
ದೆೋಡಡು ಕೆರೆಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಮಾತ್ತರ ಎಂದು ನಂಬಿದೆದಾವು. ಅಲಲೆದೆ ಪರತ್ ವಷಗರ್ಮ ಮಳೆಯಿಂದಲೆೀ 
ತ್ತುಂಬುತ್ತದದಾ  ಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಇವರು  ಕಾಲುವೆಯನುನು  ಮಾಡಿ  ನೀರು  ಬಿಡುವ 
ಅವಶಯಕ್ತೆಯಿದೆಯೀ? ಎಂದು  ರೆೈತ್ತರು ಹಾಸಯ ಮಾಡುತ್ತದದಾರು.  ನಮಮ ಕೆರೆ ಹತ್ತರ 
ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲೆ ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ನುನು ಹಾಕದಾಗ ಹಾಗೋ  ಇಂಜಿನಯರ್ ಗಳ್ಂದ ನಮಗೋ 
ನೀರು ಬಿಡುವ ಸ್ವಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತ್ಳ್ದಾಗ ನಮಗೋ ಆಸ್ವೆಗಳು ಕ್ುದುರಿದವು.

ಕೆಲವೆಡೆ ಚಾನಲ್ ಗಳನುನು ತೆಗ್ಗೆಯುವುದರಲ್ಲೆ ತ್ತಡವಾಗತ್ತುತ. ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು. 
ಚಾನಲ್ ಗಳು ರೆೈತ್ತರ ಜಮೀನನಲ್ಲೆ ಹಾಯುದಾ ಹೆೋೀದಾಗ  ಚಾನಲ್ ತೆಗ್ಗೆದ ಭ್ಯಾಗದಷಗುಟಿ ಜಮೀನಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧ್ನವನುನು 
ರೆೈತ್ತರಿಗ್ಗೆ ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ. ಬರಗ್ಗಾಲ ಹಾಗೋ ಬಡತ್ತನದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸಗಳ್ಗ್ಗಾಗ ಬ್ದೆೀರೆ ಬ್ದೆೀರೆ ಊರುಗಳ್ಗ್ಗೆ  ವಲಸ್ವೆ ಹೆೋೀಗದದಾ 
ಜನರಿಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹತ್ ಸಕಕರಲ್ಲಲೆ. ಈ ಕಾರಣ ಅವರ ಜಮೀನನಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ತೆಗ್ಗೆಯಲು ಸ್ವಾಧ್ಯವಾಗರಲ್ಲಲೆ. ಕೆಲವಮಮ 
ಪರಿಹಾರ  ಧ್ನವು  ಪೂತ್ರ್ಮಯಾಗ  ಸಕ್ಕದ  ರೆೈತ್ತರು  ತ್ತಮಮ  ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೆ  ಚಾನಲ್  ತೆಗ್ಗೆಯಲು  ಅಡಿಡು  ಮಾಡಿದದಾರು. 
ಎಲೆಲೆಲ್ಲೆಯೋ ನಡೆಯುವಂತೆ  ನಮಮಲ್ಲೆಯೋ ಕಾಂಟ್ಟಾರಯಾಕ್ಟಿರ್  ಗಳು  ಕೆಲಸಗಳನುನು  ತ್ತಡಮಾಡಿದರು.   ಬ್ದೆೀರೆ  ಕಾರಣಗಳು 
ಸಕಾರ್ಮರದಲ್ಲೆರುವವರಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ತರ ತ್ಳ್ದ್ರುತ್ತತದೆ.

10 ವಷಗರ್ಮಗಳ ನಂತ್ತರ, 2006 ರ ಹೆೋತ್ತಗ್ಗೆ,  ಕೆೋನೆಗ್ಗೆ ನಮಮ ಹತ್ತರದ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳ್ಗ್ಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಮೋಲಕ್ ನೀರು 
ಬಂದ್ತ್ತು.  ಎಲೆಲೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಹೆಚಾಚಾಗದದಾರಿಂದ  ನಮಮಲ್ಲೆಯೋ ನೀರಿನ ಅವಶಯಕ್ತೆಯು ಗಗನಕೆಕ ಏರಿತ್ತುತ.  ""ಚಾನಲ್ 
ನಂದ ನಮಗೋ ನೀರು ಬರಬಹುದೆೀ?'' ಎಂಬ ನರಿೀಕೆಷಾಗ್ಗೆ  ಸಹಜವಾಗಯೀ ಗರಿ ಮಾಡಿದವು.

6

ಚಿತ್ತರ 1.3:  ಜೆ.ಸ.ಬಿ ಯಲ್ಲೆ ತೆಗ್ಗೆದ್ರುವ 
ಚಾನಲ್
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ಬಾಕ್ಸ್ 1.1: ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ನೊೀಟ

ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ ಡಾಯಮ್ ಎಡಕೆಕ ಮತ್ತುತ ಬಲಕೆಕ ಒಂದೆೋಂದು 100 ರಿಂದ 200 ಕ.ಮೀ.ಉದದಾದ ದೊಡ್ಡ ನಾಲೆ 
ಇರುತ್ತತದೆ. ಪರತ್ ನಾಲೆ ಉದದಾದಲ್ಲೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಂಚ್ ನಾಲೆಗಳ್ರುತ್ತತವೆ. ಪರತ್ ಬ್ದಾರಂಚ್ ನಾಲೆಗಳ್ಂದ ಹತಾತರು 
ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳು ಹೆೋರಡುತ್ತತವೆ.ಈ ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಯು 20 ರಿಂದ 50 ಕ.ಮೀ. ಉದದಾವನುನು ಹೆೋಂದ್ರುತ್ತತದೆ. 

ಬ್ದಾರಂಚ್  ನಾಲೆಗಳ್ಂದ  ವಿತ್ತರಣಾ  ನಾಲೆಗ್ಗೆ  ನೀರನುನು  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್  ಗ್ಗೆೀಟ್ಟ್  ಮೋಲಕ್ 
ಬಿಡಲಾಗುತ್ತತದೆ.  (ಚಿತ್ತರ  ಅ ಮತ್ತುತ  ಆ) ಈ  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗ್ಗೆೀಟ್ಟ್ ಗ್ಗೆ  ಅಳವಡಿಸರುವ 

ಸೋಕರೂವನುನು  ಜಾಸತ ಸುತ್ತುತ  ತ್ರುಗಸದಂತೆ 
(ಅಂದರೆ  ಥೆರಡ್  ಎತ್ತದಂತೆ)-  ಗ್ಗೆೀಟ್ಟ್ 
ನ ಮೋಲಕ್ ಹೆಚುಚಾ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತತದೆ. 
ಸೋಕರೂವನುನು  ಒಂದು ಸುತ್ತುತ  ತ್ರುಗಸದರೆ 
ಅದರ  ಮಟಟಿ  ಒಂದು  ಥೆರಡ್  ನಂದ 
ಏರುತ್ತತದೆ. ಯಾವುದೆೀ ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗ್ಗೆೀಟ್ಟ್ 
ಪೂತ್ರ್ಮ  ಮುಚಿಚಾದದಾರೋ  ನೀರು  ಸಣಣ 
ಪರಮಾಣದಲ್ಲೆ  ಸ್ವೆೋೀರಿಕೆಯಾಗುವುದು 
ಸ್ವಾವಾಭ್ಯಾವಿಕ್.   ಇದರಿಂದ 
ಸಮೀಪದಲ್ಲೆರುವ  ಕೆರೆಗಳು ಸವಾಲಪ ಮಟ್ಟಿಗ್ಗೆ ತ್ತುಂಬ ಬಹುದು.

ಒಂದು  ವಿತರಣಾ  ನಾಲೆಯ  ಕಿರು  ನೊೀಟ:  ಅದು  ಬಾರಂಚ್  ನಾಲೆಯಿಂದ  ಹೊರಡ್ುವುದು,  ಮತುತು  ಅದು  ನೀರನ್ನುನು  
ಒಯುಯುವ ಕೆರೆಗಳು.

 ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಯಿಂದ 
 ತ್ತುಂಬುವ ಕೆರೆಗಳು 

(  ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ತರದಲ್ಲೆ 
 ಇರುವ ಸಂಖೆಯಗಳ 

ಪರಕಾರ)
1. ಹರೆೀಕೆರೆ
2. ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆ
3. ನಮೋಮರಕೆರೆ
4. ಮೋಲೆಕೆರೆ

  ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಉದದಾ: 
 ಸುಮಾರು 20 ಕ.ಮೀ.

          ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಗ್ಗೆ ಪರತ್ ದ್ನ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವಕ್ರ್ಷ ಸೂಪರ್ ವೆೈಸರ್.  ನೀರಿನ ಚಾಲನೆಯ 
ಅಧಿಕಾರ ವಕ್ರ್ಮ ಸೋಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಮೀಲ್ರುವ ಒಬಬ AE ಗ್ಗೆ. AE ಮೀಲ್ನ ಅಧಿಕಾರ EE ಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತತದೆ. 

ಚಿತ್ತರ ಆ: ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗ್ಗೆೀಟ್ಟ್, ಅದರ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸರುವ  ಸೋಕರೂ 
ವನುನು ಕಾಣಬಹುದು  

ಚಿತ್ತರ ಅ:  ನಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗ್ಗೆೀಟ್ಟ್



ನಾಲೆಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಭಗಿೀರಥ ಯತನು: 2006
ಅ ಕೆೋಟಿೀಬರ್  2006  ರ ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಕ್ುಂಠಿತ್ತವಾಗತ್ತುತ.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಹರೆೀಕೆರೆ  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ವರೆಗ್ಗೆ  ಸಮಂಟ್ಟ್ 
ಲೆೈನಂಗ್ಗ್  ಆಗತ್ತುತ.  ಆಕಾರಣ ಹರೆೀಕೆರೆಗ್ಗೆ  ನೀರು  ಸುಲಭವಾಗ ತ್ತಲುಪುತ್ತತ್ತುತ.  ಇನುನು  ಮುಂದ್ನ ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆ  ಹರೆೀಕೆರೆ 
ಎಸ್ವೆಕೀಪ್  ನಂದ ಮುಂದೆ  100 ಮೀ ವರೆಗೋ ಯಾವುದೆೀ  ಚಾನಲ್ ಅಗ್ಗೆದ್ರಲ್ಲಲೆ.  ಏಕೆಂದರೆ  ಈ ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆ  ರೆೈತ್ತರ 
ಜಮೀನನ  ಮೀಲೆ  ಹಾದು  ಹೆೋೀಗುವ  ಕಾಲುವೆಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಪರಿಹಾರ  ಧ್ನ  ಸಕ್ಕದ  ರೆೈತ್ತರು  ಕೆಲಸ  ಮುಂದುವರೆಯಲು 
ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲಲೆ. 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ನಮೋಮರಕೆರೆ ಹಾಗೋ ಚಿಕ್ಕನ ಕೆರೆಯವರು ಸ್ವೆೀರಿ ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಯಿಂದ ಹರೆೀಕೆರೆ   ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ವರೆಗ್ಗೆ  5 ಕ 
.ಮೀ ಕಾಲನುಡಿಗ್ಗೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೋೀದರು. ಆಗ ಎಲೆಲೆಲ್ಲೆ ತೆೋಂದರೆ ಇದೆ, ಇದಕೆಕ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕ್ಲಪನೆ ಬಂದ್ತ್ತು. 
ಅಲ್ಲೆಯೀ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ಗೆ   ದೋರವಾಣಿ  ಮೋಲಕ್  ಈ  ಸಮಸ್ವೆಯಗ್ಗೆ  ಪರಿಹಾರವನುನು  ಕೆೀಳ್ದಾಗ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ""ಈಗ 
ಮಳೆಗ್ಗಾಲವಿರುವುದರಿಂದ  ಕಾಲುವೆಯನುನು  ಅಗ್ಗೆಯುವುದಾಗಲ್ೀ  ಅಥವಾ  ಸಮಂಟ್ಟ್  ಲೆೈನಂಗ್ಗ್  ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಲ್ 
ಸ್ವಾಧ್ಯವಿಲಲೆ. ಮುಂದ್ನ ಬ್ದೆೀಸಗ್ಗೆಯಲ್ಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವೆವು'' ಎಂದು  ಹೆೀಳ್ದರು. 

ಆದರೋ ನಾವು ಧೆೈಯರ್ಮಗ್ಗೆಡಲ್ಲಲೆ.  ಸವಾಂತ್ತ ಬಂಡವಾಳದ್ಂದ ವಿವಾದದಲ್ಲೆದದಾ ರೆೈತ್ತರನುನು ಮನವಲ್ಸ ಕೆೋಂಡು ಜೆ.ಸ.ಬಿ 
ಯನುನು ತ್ತರಿಸ ಕಾಲುವೆ ತೆಗ್ಗೆಸದೆವು. ಇನುನುಳ್ದ ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಅಗ್ಗೆದ್ದದಾರೋ ಕ್ೋಡ ತ್ತಳ ಭ್ಯಾಗ ಹೋಳ್ನಂದ ತ್ತುಂಬಿತ್ತುತ. 
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ಬಾಕ್ಸ್ 1.2: ಏರುಪೆೀರಿನ್ನ ಜಮೀನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ನಲ್

ಭೋಮ ಏರು ಪೆೀರು ಇದದಾರೋ ಕ್ೋಡ ನೀರು ಪಂಪಿಂಗ್ಗ್ ಇಲಲೆದೆ ತಾನಾಗ ಹರಿಯಬ್ದೆೀಕ್ು.  ಹೀಗ್ಗಾಗ ತ್ತಗುಗೆ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲೆ 
ಮೊದಲು  ಮಣಣನುನು  ಎತ್ತತರವಾಗ  ಪೆೀರಿಸಲಾಗುತ್ತತದೆ.  ಮತ್ತುತ  ಹೀಗ್ಗೆ  ಪೆೀರಿಸದ  ಮಣಿಣನಲ್ಲೆ  ಚಾನಲ್  ಅನುನು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತತದೆ  (ಚಿತ್ತರ  ಬ್ದಾ  ಇ). ಅದೆೀ  ರಿೀತ್  ಎತ್ತತರದ  ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ  ಸುತ್ತತಲ್ನ  ಭೋಮಗಂತ್ತ  ಚಾನಲ್  ಬಹಳ 
ಆಳದಲ್ಲೆರಬಹುದು (ಚಿತ್ತರ ಬ್ದಾ ಈ).

ಚಿತ್ತರ ಬ್ದಾ ಇ: ಬದು ಏರಿಸ, ಅದರಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಕ್ಟ್ಟಿದಾಗ

 ಭೋಮಯ ಮಟಟಿ

ಬದುಕಾಲುವೆ

ಚಿತ್ತರ ಬ್ದಾ ಉ: ಬದು ಏರಿದ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ಷಾನ್ ಪೆೈಪ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದು

  ಚಿತ್ತರ ಬ್ದಾ ಊ:   ಎತ್ತತರ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲೆ
 ಆಳವಾಗರುವ ಚಾನಲ್

ಚಿತ್ತರ ಬ್ದಾ ಈ: ಎತ್ತತರದ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್  
ನುನು ಆಳವಾಗ ಅಗ್ಗೆದಾಗ

 ಭೋಮಯ ಮಟಟಿ



ಅಲ್ಲೆ ತೆೀವಾಂಶವಿದದಾ ಕಾರಣ ಹೋಳನುನು ತೆಗ್ಗೆಯಲು ಹೆೋೀದ  ಜೆ.ಸ.ಬಿಯು ಹೋತ್ತು ಹೆೋೀಗ, ಅದನುನು ಹೆೋರತೆಗ್ಗೆಯುವುದು 
ಮೋರು ಘಂಟ್ಟೆ ಕಾಲದ ಸ್ವಾಹಸವೆೀ ಆಗಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗ್ಗಾಗ ನೀರು ತ್ತರಲು ಬ್ದೆೀರೆ ಉಪಾಯ ಇರಲ್ಲೆಲಲೆ:  ಜನರು  ತಾವೆೀ  
ಗುದದಾಲ್ಗಳ್ಂದ ಹೋಳು ತೆಗ್ಗೆದರು. 

ಸಮಸ್ಯೆಯುಗಳು ಎದುರಾದವು 
ಹೆಚುಚಾ  ಹೋಳು  ಇದದಾ  ಕೆಲವೆಡೆ  ಚಾನಲ್  ನ  ತ್ತಳಭ್ಯಾಗವು  ಸುತ್ತತಲ್ನ  ಭೋಮಯ 
ಮಟಟಿಕಕಂತ್ತ 40 ರಿಂದ 50 ಅಡಿ ಕೆಳಗ್ಗೆ ಇತ್ತುತ. ಆ ತ್ತಳದಲ್ಲೆದದಾ ಹೋಳನುನು ಪೂತ್ರ್ಮ ಮೀಲೆ 
ಹಾಕ್ುವುದು ತ್ತುಂಬ ಶರಮದ ಕೆಲಸವಾಗತ್ತುತ (ಚಿತ್ತರ 1.4 ಮತ್ತುತ 1.5). ಅದೆೀ ಹೋಳನುನು 

ಚಾನಲ್ ವಾಟ್ಟಾ ಇದದಾ ಕಾರಣ ಪಕ್ಕಕೆಕ ಮತ್ತದರೋ 
ಅದು  ಪುನಃ  ಜಾರುವ  ಸ್ವಾಧ್ಯತೆ  ಇತ್ತುತ.  ಎರಡು 
ಅಡಿಯಷಗುಟಿ  ಮಾತ್ತರ  ಹೋಳು  ಇದದಾ  ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲೆ 
ಅಲೆಲೆೀ ಮತ್ತತ ಬಹುದ್ತ್ತುತ. ಬ್ದೆೀರೆಡೆ 5 ಅಡಿ ಅಷಗುಟಿ 
ಹೋಳು ಇತ್ತುತ. ಅಲ್ಲೆ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತ್ಕೆಯಿಂದ 
ಗುಜುಜುಗಳನುನು  ನೆಟುಟಿ,  ಅವಕೆಕ  ಅಡಡುಲಾಗ 
ಗರಿಗಳನುನು  ಕೆೋಟುಟಿ  ತಾತಾಕಲ್ಕ್ವಾದ ಬಲಯೆನುನು 
ನಮರ್ಮಸ ಅದರ ಹಂದೆ ಮಣಣನುನು ಹಾಕದರು. ಈ 
ತಾತಾಕಲ್ಕ್  ಬಲೆ  ಮಣಣನುನು  ಪುನಃ  ಜಾರದಂತೆ 
ತ್ತಡೆಯಿತ್ತು.

ಕೆಲಸ ನಧಾನವಾಗ ಸ್ವಾಗತ್ತು. 
40 ರಿಂದ  50 ಜನ  ಈ  ರಿೀತ್  ಗುದದಾಲ್  ಕೆಲಸವನುನು 
15 ರಿಂದ 20 ದ್ವಸ ದ್ನ  ಬ್ದೆಳಗ್ಗೆಗೆ  8 ರಿಂದ  ಸಂಜೆ  6 ರ  ವರೆಗ್ಗೆ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಂಟ್ಟ್ ಲೆೈನಂಗ್ಗ್ ಇಲಲೆದ  2 ಕ.ಮೀ ದೋರದಲ್ಲೆ 
ಹೋಳನುನು ತೆಗ್ಗೆಯಲು ಸ್ವಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಸವಾಂತ್ತ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ 
ಕ್ೋಲ್ ಇಲಲೆದೆೀ ಶರಮಸದದಾಷ್ಟೆಟಿೀ  ಅಲಲೆ,  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ನಮಗ್ಗೆ 
ಊಟದ  ವಯವಸ್ವೆಥೆ  ಕ್ೋಡ  ಸರಿಯಾಗರಲ್ಲಲೆ.  ಒಂದಷಗುಟಿ  ದ್ನ 
ನಮಮಲ್ಲೆದದಾ ಕೆಲವು ದಾನಗಳು  ದ್ನಕೆೋಕಬಬರಂತೆ  ಅಲ್ಲೆಯೀ ಅಕಕ 
ಬ್ದೆೀಯಿಸ  ಊಟದ  ವಯವಸ್ವೆಥೆ  ಮಾಡಿದರು.  ಅದೋ  ಗತ್  ಇಲಲೆದೆ 
ಕೆಲವಮಮ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ  ಮುಖಂಡರು  ಕೆೋಂಡು  ತ್ತಂದ  ಕ್ಳೆಳಿ 
ಪುರಿಯಿಂದಲೆೀ   ನಮಮ  ಹಸವು  ನೀಗದೆದಾವು.  ಅಂದರೆ  ಇದೆಷಗುಟಿ 
ಶರಮದ ಕೆಲಸವೆಂದು ನೀವೆೀ  ಯೀಚಿಸ.  ಈ ಕೆಲಸವನುನು  ಈಗ 
ನೆನೆಸ ಕೆೋಂಡರೋ ಸಹ ""ನಾವು ಅಷಗುಟಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾಟಿಗ ಸ್ವೆೀರಿದೆದಾವಾ! 
ಮತ್ತುತ  ಸವಾಂತ್ತ ಪೆರೀರಣೆಯಿಂದ ಈ ರಿೀತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವೆಾ!'' 
ಎಂದು ಆಶಚಾಯರ್ಮವಾಗುತ್ತತದೆ
. 
ಪರಯತನುಕೆಕೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಪರತಿಫಲ
ಅಂತ್ತೋ ಕೆೋನೆಯಲ್ಲೆ  ನೀರು ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಗ್ಗೆ,  ನಂತ್ತರ ನಮೋಮರಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಬಂದ್ತ್ತು. 1 ತ್ಂಗಳಲ್ಲೆ ಕೆರೆಗ್ಗೆ ಮುಕಾಕಲು 
ಭ್ಯಾಗ ನೀರು ಬಂದ್ತ್ತು.  ಕೆರೆಗ್ಗೆ ನೀರು ಬಂದ 15 ರಿಂದ 20 ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ಶರಮಸದ (ಹಾಗು ಶರಮಸದೆೀ ಇರುವ!)  ಜನರ 
ಒಣಗ ಹೆೋೀಗದದಾ ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೆ  ""ಮರುಭೋಮಯಲ್ಲೆನ ಒಯಸಸ್ವ್ ನಂತೆ''  ನೀರು ಬಂದ್ತ್ತು.  ನೀರು ಬಂದ 
ಸಂತ್ತಸದಲ್ಲೆ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಪಟಟಿ ಶರಮವೆಲಲೆವೂ ಮಾಯವಾಯಿತ್ತು.

ಕ್ಳೆದ ಬ್ದಾರಿ ಚಾನಲ್ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಪಟಟಿ ಶರಮ ಹೀಗ್ಗೆ  ಮುಂದುವರಿಯಬ್ದಾರದೆಂದು ಜನರು ತ್ೀಮಾರ್ಮನಸ, ""ಮುಂದ್ನ 
ಬ್ದಾರಿ ನಮಮ ಚಾನಲ್ ಕ್ಡೆಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವವೆು''  ಎಂದು ಆಶ್ವಾವಾಸನೆ ಕೆೋಟ್ಟಿದದಾ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು 
ಮತೆತ  ಭ್ಯೆೀಟ್  ಮಾಡಿ  ಮರು  ಮನವಿಯನುನು  ಸಲ್ಲೆಸದರು.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಪದೆೀ  ಪದೆೀ  ಮಾಡಿದ  ಮನವಿಗ್ಗೆ ಪರತ್ಕರಯ 
ತೆೋೀರಿಸ, 2007 ರಲ್ಲೆ ಕಾಲುವೆಗಳ್ಗ್ಗೆ ಸಮಂಟ್ಟ್ ಲೆೈನಂಗ್ಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು (ಚಿತ್ತರ 1.6). ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲೆ 
ನೀರು ಸರಾಗವಾಗ ಹರಿದು ಆ ವಷಗರ್ಮ ಕೆರೆಯು ತ್ತುಂಬಿ ಕೆೋೀಡಿಯಾಗತ್ತುತ. 
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ಚಿತ್ತರ 1.5: ನಾಲೆಯು ವಾಟ 
ಇರುವುದು

ಚಿತ್ತರ 1.4: 40 ರಿಂದ 50 ಅಡಿ 
ಆಳವಿರುವ ಚಾನಲ್ ತ್ತಳಭ್ಯಾಗ

ಚಿತ್ತರ 1.6: ಸಮಂಟ್ಟ್ ಲೆೈನಂಗ್ಗ್ ಮಾಡಲಾಗರುವ ಚಾನಲ್



2012 ರಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಾಟಕ್ : ನ್ನಗುವುದೊ ಅಳುವುದೊ ನೀವೆೀ ಹೆೀಳ
ಮುಂದ್ನ ನಾಲುಕ ವಷಗರ್ಮಗಳಲ್ಲೆ  (2008 ರಿಂದ 2011) ನಮಮ ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಗ್ಗೆ ಅ ಕೆೋಟಿೀಬರ್ ತ್ಂಗಳ್ಂದ 1 ರಿಂದ 2 
ತ್ಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಲಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತುತ ನಮಮ ಕೆರೆಗೋ ನೀರು ಬಂತ್ತು.  ಒಂದು ವಷಗರ್ಮ ಕೆರೆ ಕೆೋೀಡಿಯಾಯಿತ್ತು ಕ್ೋಡ. 
ಆದರೆ  ಈ  ವಷಗರ್ಮಗಳಲ್ಲೆ  ಒಳೆಳಿೀ  ಮಳೆಗ್ಗಾಲವಾದ  ಕಾರಣ  ನಾವು  ನೀರಿಗ್ಗಾಗ  ಪರದಾಡಲ್ಲಲೆ,  ಮತ್ತುತ  ನಾಲೆಯಿಂದ 
ಬರುತ್ತರುವ ನೀರಿನ ಮೀಲೆ ಕ್ಣಿಣಡಲು ಯಾರೋ  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗಳ ಬಳ್ ಹೆೋೀಗಲ್ಲಲೆ.  ಆದರೆ  2012 ರಲ್ಲೆ ಮಳೆಗ್ಗಾಲವು 
ತ್ೀವರವಾಗ  ಕ್ುಂಠಿತ್ತವಾದಾಗ ಪರಿಸಥೆತ್ಯು ಬದಲಾಯಿತ್ತು.
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ಬಾಕ್ಸ್ 1.3: ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಾರಣವನೆನುೀ ಪಣಕಿಕೆಟಟ ಜನ್ನರು
ಇಷಗುಟಿ ಶರಮ ಪಟಟಿ ಮೀಲೆ ಸರಾಗವಾಗ ನೀರು ಬರುತ್ತತದೆಂಬ ಖುಷಯಿಂದ ಹೆೋರಟ ಜನರಿಗ್ಗೆ ಜಿೀವಾಪಾಯದ ಕೆಲಸ 
ಎದುರಾಯಿತ್ತು.  ಈ  2 ಕ.ಮೀ  ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆ  ಚಾನಲ್  4  ಕ್ಡೆ  ರಸ್ವೆತಗಳ  ಕೆಳಗ್ಗೆ  ಹಾಯುದಾ  ಹೆೋೀಗುತ್ತದದಾ  ಕಾರಣ  ಅಲ್ಲೆ 
5 ರಿಂದ 6  ಅಡಿ ಎತ್ತತರದ ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ಕ್ಲವಾಟ್ರ್ಮ ಗಳನುನು  ಮಾಡಲಾಗತ್ತುತ  (ಚಿತ್ತರ ಎ).  ಈಗ ಈ ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ಗಳ ಬ್ದಾಯಿಗಳು 
ಮುಚಿಚಾ ಹೆೋೀಗದುದಾ,  ಮುನುನುಗಗೆಲು ದಾರಿ ಕಾಣದ ನೀರು ಈ ಬ್ದಾಯಿಯ ತ್ತನಕ್ ಬಂದು ನಂತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತುತ. (ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ 
ಜಮೀನನವರು ಚಾನಲ್ ನುನು  ಕ್ಸದ ತೆೋಟ್ಟಿಯಂತೆ  ಬಳಸ ಬಳಕೆ  ಇಲಲೆದ ಮುಳುಳಿಗಳು,  ಕ್ಲುಲೆಗಳು,  ಕೆೋಂಬ್ದೆಗಳನುನು 
ಎಸ್ವೆಯುತ್ತದದಾರು.  ಆ ಎಸ್ವೆದ  ಮುಳುಳಿಗಳು  ಕ್ಡಿಡುಗಳು  ನೀರಿನಲ್ಲೆ  ಕೆೋಚಿಚಾ  ಹೆೋೀಗ ನಾಲೋಕ  ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್  ಗಳ ಬ್ದಾಯಿಗಳನುನು 
ಮುಚಿಚಾದದಾವು.) 

ಈ ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ಗಳ ಬ್ದಾಯಿಗಳು  30 ರಿಂದ 40 ಅಡಿ 
ಆಳದಲ್ಲೆರುತ್ತತದೆಂಬುದನುನು  ಗಮನದಲ್ಲೆಟುಟಿ 
ಕೆೋಳಳಿಬ್ದೆೀಕ್ು.  (ಚಿತ್ತರ  ಏ)  ಬ್ದಾಯನುನು  ಮುಚಿಚಾದದಾ 
ಮುಳುಳಿಗಳನುನು  ತೆಗ್ಗೆಯಲು  5 ರಿಂದ 7 ಅಡಿ 
ಎತ್ತತರದ ನೀರಿನ ಒಳಗ್ಗೆ   ಇಳ್ಯ ಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ.  ಆ 
ಮುಳಳಿನುನು ಇಳ್ದು ತೆಗ್ಗೆದ ತ್ತಕ್ಷಾಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ನೀರು  ತೆಗ್ಗೆಯಲು  ಹೆೋೀದ  ಮನುಷಗಯನನುನು 
ರಭಸವಾಗ  ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್  ನೆೋಳಗ್ಗೆ  ಕೆೋಚಿಚಾ  ಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋಗುವ ಸ್ವಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತುತ. ಹೀಗ್ಗಾಗ ನೀರಿ ನೆೋಳಗ್ಗೆ 
ಇಳ್ಯಲು  ಜನರು ಹಂಜರಿಯುತ್ತದದಾರು.

ಆದರೆ  ಹಳ್ಳಿಗರ  ಸಮಯಪರಜೆಞೆ  ಆಗ  ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿತ್ತು.  ಮೊದಲು  8 ರಿಂದ 10  ಜನರನುನು 
ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ಮೀಲೆ  ನಲ್ಲೆಸದರು. ಪಂಚೆಗಳನುನು ಹಗಗೆದ 
ರೋಪದಲ್ಲೆ   ಬಳಸ  ಇಬಬರ  ಸ್ವೆೋಂಟಕೆಕ  ಕ್ಟ್ಟಿ 

ಅವರನುನು  ನೀರಿನ ಒಳಗ್ಗೆ  ಇಳ್ಸದರು.  ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ಮೀಲೆ ನಂತ್ದದಾ  8 ರಿಂದ 10  ಜನರು ನೀರಿನಲ್ಲೆ ಇಳ್ದವರ ಸ್ವೆೋಂಟಕೆಕ 
ಕ್ಟ್ಟಿದದಾ  ಪಂಚೆಯ  ಹಗಗೆವನುನು  ಹಡಿದು  ನೀರಿನಲ್ಲೆ  ಮುಳುಗದಂತೆ  ಅವರನುನು  ಸರಿದೋಗಸಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ.  ಆಗ  ಅವರು 
ಸುಲಭವಾಗ ತೆಗ್ಗೆಯಲು ಬರುವಂತ್ತ ಮುಳುಳಿಗಳನುನು  ತೆಗ್ಗೆದು ಮೀಲೆ  ಎಸ್ವೆದು,  ದೆೋಡಡು  ಮುಳುಳಿಗಳನುನು  ಬಂಬುಗಳ್ಂದ 
ತ್ವಿದು ಅವನುನು ಪಕ್ಕಕೆಕ  ಸರಿಸ,  ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.  ಪರತ್  ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ನ   ಬಳ್ ಈ ರಿೀತ್ಯ ಕೆಲಸವನುನು 
ಹುಷ್ಟಾರಾಗ 2 ರಿಂದ 3 ಘಂಟ್ಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ. 

 ಚಿತ್ತರ ಎ:     ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ಕ್ಲ್ ವಟ್ಟ್ರ್ಮ
5 ರಿಂದ 6   ಅಡಿ ಎತ್ತತರ ಇರುತ್ತತದೆ.

 ಚಿತ್ತರ ಏ:    ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ ಕ್ಲ್ ವಟ್ಟ್ರ್ಮ
30 ರಿಂದ 40  ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲೆರುವುದು.



ನಾಟಕ್ ಪಾರರಂಭವಾದಲ್ಲಿ -- -
ಅ ಕೆೋಟಿೀಬರ್  2012 ರಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಎಲೆಲೆಡೆ ನೀರಿನ ಅಭ್ಯಾವವಿದಾದಾಗ ಇದೆಲಲೆ ಪಾರರಂಭವಾಗದುದಾ.    T B C ಯಲ್ಲೆ 
ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದುದಾ, ಹಡಗಲ್ ಪಟಟಿಣದಲ್ಲೆರುವ ಕೆರೆಗ್ಗೆ  10 ದ್ವಸ ಹೆೋೀಗತ್ತುತ. ಹಡಗಲ್ಲೆನ ಪಾಳ್ ಇನುನು 20 ದ್ವಸ ಮಾತ್ತರ 
ಉಳ್ದ್ತ್ತುತ. ನಮಮ ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಗ್ಗೆ ನೀರು ಬರದ್ದದಾರೋ ನಮಮ ಹಂದ್ನ ಮತ್ತುತ ಮುಂದ್ನ ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ್ಗ್ಗೆ ನೀರು 
ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗ ಕೆೀಳ್ಬಂದು ನಾವು ತ್ಮಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಬಳ್ ಹೆೋೀದವೆು.  ಅಲ್ಲೆನ ವಕ್ರ್ಮ ಸೋಪವೆೈರ್ಮಸರ್  ""ನಮಮ 
ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೆೀಶ ಇಲಲೆ''  ಎಂದು ಹೆೀಳ್ದರು.  ಆಗ ನಾವು    MP ಹತ್ತರ ಹೆೋೀಗ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿ ಕೆೋಂಡಾಗ ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ಗೆ ದೋರವಾಣಿ ಮೋಲಕ್   MP ಸಂಪಕರ್ಮಸದರು. ಅವರುಗಳು ""ಮೊದಲು ಹಡಗಲ್ 
ಪಟಟಿಣದಲ್ಲೆ  ಕ್ುಡಿಯುವ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ  ಮಾತ್ತರ     T B C ಗ್ಗೆ  ನೀರು  ಬಿಡಬ್ದೆೀಕ್ು''  ಎಂದರು.  ಪರತ್ತುಯತ್ತತರವಾಗ  MP ಯು 
""ಇಲೋಲೆ ಕ್ುಡಿಯಲ್ಕಾಕಗಯೀ ಕೆೀಳುತ್ತದಾದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಗೋ ನೀರು ಬಿಡಿ. ಆದೆೀಶ ಪಾಲನೆ ಬ್ದೆೀಡ, ಎಲಲೆರಿಗೋ ಆದಷಗುಟಿ ಮಟ್ಟಿಗ್ಗೆ 
ನೀರು ಬಿಡಿ'' ಎಂದರು. 

ಬ್ದೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಮನೆಗಳ್ಂದ ಹೆೋರಟ್ದದಾ ನಾಲುಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ 150 ರಿಂದ 200 ಜನರು  MP ಯನುನು ಭ್ಯೆೀಟ್ ಮಾಡಿ ಉತಾಸಾಹದ್ಂದ 
ತ್ಮಮನಹಳ್ಳಿ  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗ್ಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ಸಮಯ 11  ಘಂಟ್ಟೆ.  ಆದರೆ ನಮಮ ವಿತ್ತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಇನೋನು ನೀರನುನು 
ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲಲೆ!  ವಕ್ರ್ಮ ಸೋಪವೆೈರ್ಮಸರ್  ""ನನಗ್ಗೆ ಆದೆೀಶ ಬಂದ್ಲಲೆ''  ಎಂದರು.  ಆಗ ಮತೆತ ನಮಮಂದ   MP ಗ್ಗೆ ಕ್ರೆ, MP 
ಯಿಂದ ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗ್ಗೆ ಕ್ರೆ. ಮೀಲಧಿಕಾರಿಯಿಂದ AE ಗ್ಗೆ ಕ್ರೆ ಬಂತ್ತು, ""  AE ಬಂದು ನೀರು ಬಿಡಿಸುತಾತರೆ'' ಎಂದು MP 
ಜನರಿಗ್ಗೆ ಆಶ್ವಾವಾಸನೆ  ನೀಡಿದರು.  ಜನರು ಕಾತ್ತುರದ್ಂದ  AE ಯನುನು ಕಾದರು.  ಆದರೆ  1 ಘಂಟ್ಟೆ ಕಾಲ ಅವರು ಬರಲ್ಲಲೆ. 
ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ಗೆ?

ಇಂಜಿನಯರ್ ಗಳ ಮೀಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತತುಡ್ 
ಕೆೋನೆಗ್ಗೆ  (ಇಬಬರೋ ಮುಂಚಿತ್ತವಾಗಯೀ ಮಾತ್ತನಾಡಿ ಕೆೋಂಡವರಂತೆ  ಒಂದೆೀ  ಘಳ್ಗ್ಗೆಯಲ್ಲೆ)   AE ಎಡದ್ಂದ ಬಂದರು, 
ಸುಮಮನಕೆರೆಯ  MLA ಅದೆೀ  ಸಮಯಕೆಕ  ಬಲಭ್ಯಾಗದ್ಂದ ಬಂದರು.  ಆಗ   AE ಬಂದ ಖುಷಯಲ್ಲೆದದಾ  ಜನರು  ಅದೆೀ 
ಆಶಚಾಯರ್ಮದ್ಂದ  ಸುಮಮನಕೆರೆಯ  MLA ಯನುನು  ನೆೋೀಡಿದರು.  ಏಕೆಂದರೆ  ಹರೆೀಕೆರೆಯವರಿಗ್ಗಾಗಲ್, 
ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಯವರಿಗ್ಗಾಗಲ್ ನಮೋಮರಕೆರೆಯವರಿಗ್ಗಾಗಲ್ ಇವರು  ತ್ತಮಮ  ಕೆಷಾೀತ್ತರದ  MLA ಅಲಲೆವೆಂದು  ಆಶಚಾಯರ್ಮವಾಯಿತ್ತು. 
ಅವರು ಬಂದ್ದದಾ ಉದೆದಾೀಶ ಮೋಲೆಕೆರೆಯವರ ಮೀಲ್ನ ಕೆೋೀಪ ಕೆೋಕ ಅಥವಾ ನೀರು ಬಿಡಿಸುವ ಆತ್ತಂಕ್ ಕೆೋಕ ಗ್ಗೆೋತ್ತರಲ್ಲಲೆ. 
ಆದರೆ ಜನಗಳು ಯಾರಿಂದ ಲೆೋೀ ನೀರನುನು ಬಿಡಿಸದರೆ ಸ್ವಾಕ್ು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತದದಾರು.
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ನಾಟಕ್ದ ಪಾತ್ತರಧಾರಿಗಳು
• ಮುಖ್ಯು  ಪಾತರಧಾರಿಗಳು: ಹರೆೀಕೆರೆ,  ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆ,  ನಮೋಮರಕೆರೆ  ಹಾಗೋ  ಮೋಲೆಕೆರೆ   ಈ  ನಾಲುಕ  ಊರಿನ 

150 ರಿಂದ 200 ಜನ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಹೆೋೀರಾಡಿದರು.
• ಕಿರು  ಪಾತರಧಾರಿಗಳು: ಈ ವಿತ್ತರಣಾ  ನಾಲೆಯಲ್ಲೆ  ಮೀಲ್ನ ನಾಲುಕ  ಕೆರೆಗಳೆೀ  ದೆೋಡಡು  ಕೆರೆಗಳು.  ಅಭ್ಯಾವದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಹತ್ತರದಲ್ಲೆರುವ ಚಾನಲ್ ಕಾಲುವೆಯ ವಯವಸ್ವೆಥೆ ಇಲಲೆದ ಪುಟಟಿ ಕೆರೆಯ ಜನರು ಕ್ೋಡ ನಮಗೋ 
ನೀರು ಬ್ದೆೀಕ್ು ಎಂದು ಈ ನಾಟಕ್ದಲ್ಲೆ ಪಾತ್ತರ ವಹಸದರು.

• ಸದಾಕಾಲ ಗೆಲುಲಿವವರು: ಈ ಪರಿಸಥೆತ್ಯಲ್ಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಗ್ಗೆಲುಲೆವವರು ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆರುವ ತೆೋೀಟದವರು 
ಹಾಗೋ ಗದೆದಾಯವರು.  ಏಕೆಂದರೆ ಇವರುಗಳು ಚಾನಲ್ ಮೀಲಾಭಾಗದಲ್ಲೆ ನೀರು  ಹೆೋೀಗುವಾಗ ಸಕ್ಷಾನ್ ಪೆೈಪ್ 
ಗಳನುನು  ಮತ್ತುತ  ಕೆಳಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆ  ಹೆೋೀಗುವಾಗ   ಸಬಮಸರ್ಮಬಲ್  ಗಳನುನು  ಬಳಸ   ನೀರನುನು  ಉಪಯೀಗಸ 
ಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ. ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಅಡಿಗಳ್ಗ್ಗೆೋಮಮ ಈ ರಿೀತ್ ನೀರು ತೆಗ್ಗೆದಾಗ ಕಾಲು ಭ್ಯಾಗದಷಗುಟಿ ನೀರು 
ಹೀಗ್ಗೆಯೀ  ಖಚಾರ್ಮಗಬಹುದು.  (ಈ  ಸಕ್ಷಾನ್  ಪೆೈಪ್   ಹಾಗೋ  ಸಬಮಸರ್ಮಬಲ್  ಗಳನುನು  ಮೀಲ್ನ  ಚಿತ್ತರದಲ್ಲೆ 
ಕಾಣಬಹುದು.)

• ರಾಜಕಿೀಯದ  ಕ್ಡೆಯಿಂದ  ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು:  ನೀರಿನ  ಅಭ್ಯಾವ  ಇದಾದಾಗ  MP ಅಥವಾ  MLA ಗಳ  ಮೊರೆ 
ಹೆೋೀಗುತಾತರೆ.  ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಂಡರಿಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲೆ ಒತ್ತತಡ ತ್ತರುವಷಗುಟಿ 
ಶಕತ ಇರುವುದ್ಲಲೆ. ಈ ಕ್ಥೆಯಲ್ಲೆ ಸುಮಮನಕೆರೆಯ  MLA ಮತ್ತುತ ನಮಮ ಜಿಲೆಲೆಯ  MP ಭ್ಯಾಗಗಳು.

• ನಾಟಕ್ಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಆಟಕೆಕ ಉಂಟು ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಕೆಕ ಇಲಲೆ ಎನುನುವ 
ಗ್ಗಾದೆಗ್ಗೆ  ಅನುಗುಣವಾಗ ವಕ್ರ್ಮ  ಸೋಪವೆೈರ್ಮಸರ್.  (ಪರತ್ದ್ನದ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿ  ವಕ್ರ್ಮ ಸೋಪರ್ 
ವೆೈಸರ್ ನದುದಾ ಆಗರುತ್ತತದೆ.  ಅವನ ಮೀಲೆ ಅಸಸ್ವೆಟಿಂಟ್ಟ್ ಇಂಜಿನಯರ್ (AE),  ಇನೋನು ಮೀಲೆ ಎಕೆಸಾಕ್ೋಯಟ್ವ್ 
ಇಂಜಿನಯರ್ (EE).)    ,  AE EE ಗಳ ಪಾತ್ತರವು ನಾಟಕ್ದಲ್ಲೆ ಇದದಾರೋ ಇಲಲೆದಂತಾಗತ್ತುತ.  



 MLA ಜನಗಳ ಮುಂದೆ  AE ಯವರನುನು ಬ್ದಾಯಿಗ್ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬ್ದೆೈದು ಇವರಿಗ್ಗೆ ನೀರನುನು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೆೀಳ್ದರು.  ಆಗ 
ಅವರು MLA ಮಾತ್ಗ್ಗೆ ಬ್ದೆಲೆ ಕೆೋಟುಟಿ ಎಸ್ವೆಕೀಪನುನು  15 ಥೆರಡ್ ಎತ್ತಸದರು.  ಆವಾಗ ""ಈ ನೀರು ಕೆೋನೆಮುಟುಟಿವುದ್ಲಲೆ, 
ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಸವಾಲಪ ಜಾಸತ ನೀರನುನು ಬಿಡಬ್ದೆೀಕ್ು'' ಎಂದು MLA ಯು  AE ಯವರನುನು ಒತಾತಯಿಸದರು.  AE ತ್ತನಗ್ಗೆ 
ಇದಕಕಂತ್ತ  ಹೆಚುಚಾ  ನೀರನುನು  ಬಿಡಕ್ೋಡದು  ಎಂಬ ಕ್ಟುಟಿನಟ್ಟಾಟಿದ  ಆದೆೀಶವಿರುವುದಾಗ  ಹೆೀಳ್ದರೋ ಕ್ೋಡ  MLA ಯು 
""ಜನಗಳ ಬ್ದೆೀಡಿಕೆಯನುನು ಈಡೆೀರಿಸು'' ಎಂದು, 20 ಥೆರಡ್ ನುನು ಎತ್ತತಲು ಹೆೀಳ್ದರು. ಅಂತೆಯೀ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು. ಜನರು 
ಖುಷಯಿಂದ ನೀರಿನ ಜೆೋತೆ ಹೆೋರಟರು.

ಆದರೆ ಅದೆೀ MLA ಯು ಈಗ ಆದೆೀಶ ಮೀರಿ ಥೆರಡ್ ಎತ್ತದ AE ಯ ಫೀಟ್ಟೆೋ ತೆಗ್ಗೆದು  AE ಮೀಲೆ ದೋರು ನೀಡಿದರು. 
ಇದು ನಮಗ್ಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಮವಾಗುತ್ತತದೆಯೀ? ಕ್ಥೆ ಮುಗಯುವುದ ರೆೋಳಗ್ಗೆ  ನಮಗ್ಗೆ  ಇದರ ಮಮರ್ಮ ತ್ಳ್ಯುತ್ತತದೆ.

ಜಗಳ ಮತುತು ಪರಸಪರ ಒಪಪಂದ 
ತ್ಮಮನಹಳ್ಳಿ  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ನಂದ ಹೆೋರಟ ನೀರು ಮೊದಲು ಹೆೋೀಗುವುದು ಹರೆೀಕೆರೆ  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗ್ಗೆ.  ನಂತ್ತರ ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಯ 
ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗ್ಗೆ,  ನಂತ್ತರ ನಮೋಮರ ಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಮತ್ತುತ ಕೆೋನೆಯಲ್ಲೆ ಮೋಲೆಕೆರೆಗ್ಗೆ.  ಈಗ ಜನರು ತಾ ಮೊದಲು ನಾ ಮೊದಲು 
ಎಂದು ಕತಾತಡುತ್ತದದಾರು.  ಕೆೋನೆಗ್ಗೆ  ನಾಲುಕ  ಊರಿನ  ಮುಖಂಡರು ನಮಮ ನಮಮಲ್ಲೆ  ಜಗಳ ಬ್ದೆೀಡವೆಂದು ತ್ೀಮಾರ್ಮನಸ 
ಒಂದು ಕೆರೆಗ್ಗೆ ತ್ತಲಾ 5 ದ್ನಗಳ ಸರದ್ ಪರಕಾರ ನೀರು ಬಿಟುಟಿಕೆೋಳುಳಿವಂತೆ ಒಪಿ ಪ ಕೆೋಂಡರು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಕೆರೆಯಾದ 
ಹರೆೀಕೆರೆಗ್ಗೆ ಬಿಟಟಿರು.  ಆಮೀಲೆ  ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಯವರಿಗ್ಗೆ,  ನಂತ್ತರ ನಮೋಮರಕೆರೆಗ್ಗೆ,  ಕೆೋನೆಗ್ಗೆ ಮೋಲೆಕೆರೆಯವರಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ 
ಒಪಪಂದ ಮಾಡಿ ಕೆೋಂಡರು. 

ಶ್ರಮ ಪಡ್ದೆೀ ಕೊೀರಿದರು 
5 ದ್ನ ಮುಗದ ನಂತ್ತರ 6 ನೆೀ ದ್ನ ಬರಬ್ದೆೀಕದದಾ ನೀರು ಹರೆೀಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಆದರೆ ಚಾನಲ್ ವಯವಸ್ವೆಥೆ ಇಲಲೆದ (ಮತ್ತುತ  ಶರಮ 
ಪಡದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಮೀಲೆ ಹಕಕಲಲೆದ) ಮ ತೆೋತಂದು ಸಣಣ ಕೆರೆಯವರು ""ನಮಗೋ ನೀರು ಬ್ದೆೀಕ್ು,  ನಮಗೋ ನೀರಿನ 
ಅವಶಯಕ್ತೆ  ಇದೆ.  ಅದಕೆಕ  ನೀರು  ಬಿಡಿ''  ಎಂದು  ಕೆೀಳ್ ಕೆೋಂಡರು.  ಅಷಗಟಿರಲ್ಲೆ  ಹರೆೀಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಹೆೋೀಗುವ  ನೀರಿನ ಅವಧಿ 
5 ದ್ನಗಳು ಮುಗದ್ತ್ತುತ. ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಯವರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗುವ 6 ನೆೀ ದ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆಯವರು ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಗ್ಗೆ 
ಹೆೋೀಗದಂತೆ ನೀರನುನು ತ್ರುಗಸಬಿಟಟಿರು.  ಆವಾಗ ಮತೆತ ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಯವರು ಹೆೋೀಗ ಕೆೀಳ್ದದಾಕೆಕ ಅವರನುನು ಹೆೋಡೆಯಲು 
ಬಂದರು. ಅದಕಾಕಗ ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆ ಗ್ಗಾರಮಸಥೆರು ಪ್ೀಲ್ಸ್ವ್ ದೋರು ನೀಡಿ ಈ ಅವಧಿ ಮುಗಯುವರೆಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಮುಟಟಿದಂತೆ 
ಪ್ೀಲ್ಸ್ವ್ ಬಂ ದೆೋೀಬಸತ್  ಮಾಡಿಸದರು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ತರ ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಗ್ಗೆ ನೀರು ಬಂತ್ತು.

ದೆೀವರು ವರ ಕೊಟಟರೂ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ಲ್ಲಲಿ 
ಇಲ್ಲೆಗ್ಗೆ 10 ದ್ನ ಆಗತ್ತುತ,  ಚಿಕ್ಕನಕೆರೆಯ ಸರದ್ ಮುಗದ್ತ್ತುತ. (ಕೆರೆ ತ್ತುಂಬಿರಲ್ಲಲೆ.)  ನಮೋಮರಕೆರೆಯವರು ತ್ತಮಮ ಕೆರೆಗ್ಗೆ 
ಹೆೋೀಗಬ್ದೆೀಕದದಾ ನೀರನುನು ಮೋಲೆಕೆರೆಯವರಿಗ್ಗೆ ಬಿಟಟಿರು. ಮೋಲೆಕೆರೆಯವರು ತ್ತುಂಬ್ದಾ ಶರಮಪಟ್ಟಿದದಾರು; ಮೊಟಟಿ ಮೊದಲನೆ 
ದ್ವಸ  8  ಘಂಟ್ಟೆಗ್ಗೆ  ತ್ಮಮನಹಳ್ಳಿಗ್ಗೆ  ಹೆೋೀಗದದಾ  150 ರಿಂದ  200  ಜನರಿಗ್ಗೆ ಊರಿಂದಲೆೀ ಊಟದ ವಯವಸ್ವೆಧಿಯನುನು ಕ್ೋಡ 
ಮಾಡಿದದಾರು.  ಆಕಾರಣ ಅವರಿಗ್ಗೆ  ಕ್ರುಣೆಯಿಂದ  ""ಮೊದಲು ನೀವೆೀ  ತ್ತುಂಬಿಸ ಕೆೋಳ್ಳಿ''  ಎಂದು  ನಮೋಮರಕೆರೆಯವರು 
ಬಿಟಟಿರು.

ಮೋಲೆಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಹೆೋೀಗ  ಬಿದದಾ  ತ್ತಕ್ಷಾಣವೆೀ  ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳ  ಆದೆೀಶ  ಬಂದು,  ತ್ಮಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಯೀ  ನೀರನುನು 
ನಲ್ಲೆಸಲಾಯಿತ್ತು.  ಪರಪರಥಮ  ದ್ನ  20 ಥೆರಡ್  ಎತ್ತದ  AE ಯ  ಫೀಟ್ಟೆೋವನುನು  ತೆಗ್ಗೆದು  ಸುಮಮನಕೆರೆ  MLA ಯು 
ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ಗೆ ದೋರುನೀಡಿದೆದಾೀ ಈ ಆದೆೀಶಕೆಕ ಕಾರಣ (ಹಂದೆ ಹೆೀಳ್ದಂತೆ). ಈ ಆದೆೀಶದ ವಿಷಗಯವು ನಮೋಮರಕೆರೆ 
ಮತ್ತುತ ಮೋಲೆಕೆರೆ ಜನರಿಗ್ಗೆ ತ್ಮಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ನ ವಕ್ರ್ಮ ಸೋಪವೆೈರ್ಮಸರ್ ಬಳ್ ಹೆೋೀದಾಗ ತ್ಳ್ಯಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು 
ಮತೆತ  MP ಯ ಮೊರೆ ಹೆೋಕ್ಕರು. ಮೊದಲು MP ಯು  AE ಬಳ್ ಮಾತ್ತನಾಡಿ ನಡೆದ ನಜ ಸಂಗತ್ ತ್ಳ್ದು ಕೆೋಂಡರು.

15 ಥೆರಡ್ ಇಲಲೆದೆ  20 ಥೆರಡ್ ಎತ್ತ ನೀರು ಬಿಡಲು ಅಲ್ಲೆ ಸ್ವೆೀರಿದದಾ ಜನರ ಮುಂದೆ ಒತಾತಯ ಮಾಡಿದೋದಾ  MLA ಯೀ, 
ಅದರ ಫೀಟ್ಟೆೋ ತೆಗ್ಗೆದು ನಂತ್ತರ ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ಗೆ ದೋರು ನೀಡಿದೋದಾ ಅದೆೀ MLA ಯೀ. ""ಹೆಚುಚಾ ನೀರನುನು ಬಿಡಿಸದ 
ಜನಪಿರಯ ನಾಯಕ್'' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆಯ ಬ್ದೆೀಕೆಂಬುದು ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ, ಆದರೆ ಮೋಲೆಕೆರೆಯಲ್ಲೆ ತ್ತನಗ್ಗೆ ಕ್ಮಮ 
ಮತ್ತಗಳು ಬಿದದಾ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೆಗ್ಗೆ ನೀರು ಹೆೋೀಗ ಕ್ೋಡದು ಎಂಬ ಛಲ ಬ್ದೆೀರೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಿಸದ ಮಚುಚಾಗ್ಗೆಯನುನು 
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ತಾನು ಮೊದಲು ಪಡೆಯುವುದು. ನಂತ್ತರ, ನೀರನುನು ನಲ್ಲೆಸಬ್ದೆೀಕ್ು. ಇದಕಾಕಗ ಹೆಚುಚಾ ನೀರು ಬಿಟಟಿ ಹೆೋಣೆಯನುನು AE ಯ 
ಮೀಲೆ ಹೆೋರಿಸ, ಅದನುನು ಕಾಯದಾಯ ಉಲಲೆಂಘನೆ ಯಂದು ದೋರು ಮಾಡುವುದು: ಇದು MLA ಯ ಸಂಚು. (ಮೊದಲ 
ದ್ನವೆೀ  ಈ  ಹೆಚಿಚಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಯನುನು   MLA ಮತ್ತುತ  ಜನರು  ಹೆೋರಟ  ಕ್ೋಡಲೆ  ನಗದ್ತ್ತ  ಬಿಡುಗಡೆಗ್ಗೆ 
ಹಂದ್ರುಗಸಲಾಗತ್ತುತ. ಹೀಗ್ಗೆ ನಡೆದದುದಾ ನಮಗ್ಗೆ ನಂತ್ತರ ತ್ಳ್ದುಬಂತ್ತು.)

MP ಯು  ""ಹೆಚುಚಾ  ನೀರನುನು  ಬಿಟಟಿ  ಕಾಯದಾಯ  ಉಲಲೆಂಘನೆಯು  ರಾಜಕಾರಣ  ಪೆರೀರಿತ್ತ,  ಜನರ  ತ್ತಪಪಲಲೆ''  ಎಂದು 
ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ಗೆ ಹೆೀಳ್ ನೀರನುನು  ಪುನಃ ಬಿಡುವಂತೆ ಆದೆೀಶಸಲು ಹೆೀಳ್ದರು.  ಆದರೆ ಮೋಲೆಕೆರೆಗ್ಗೆ  ನೀರಿನ ಸಮಸ್ವೆಯ 
ಇನೋನು ಮುಗದ್ರಲ್ಲಲೆ.

ಕೆೈಗೆ ಬಂದದುದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ
12 ನೆೀ ದ್ನ ಮತೆತ ನೀರು ಬಿಟಟಿ ಮೀಲೆ ಖುಷಯಿಂದ ಮೋಲೆಕೆರೆಯವರು ಹೆೋರಟರು. ಆದರೋ ಹಂದ್ನ ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ಗಳ 
ಹತ್ತರ 10 ಮಂದ್ಯನುನು ಕಾವಲು ಹಾಕ್ಲು ಮರೆಯಲ್ಲಲೆ. (ಪರಸಪರ ಒಪಪಂದದ 5 ದ್ನದ ಸರದ್ಯಲ್ಲೆ ಯಾವ ಕೆರೆಯೋ 
ತ್ತುಂಬಲು ಸ್ವಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲೆ.  ಆದದಾರಿಂದ ಹಂದ್ನವರು ಮತೆತ  ಎಸ್ವೆಕೀಪ್ ನುನು  ಎತ್ತುತತಾತರೆ  ಮತ್ತುತ  ತ್ತಮಮ ಕೆರೆಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಮತೆತ 
ನೀರನುನು ಬಿಟುಟಿ ಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗತ್ತುತ.)

ಆದರೋ ಅವರಿಗ್ಗೆ ಕಾಟ ತ್ತಪಪಲ್ಲಲೆ;  ಅಷಗುಟಿ ದ್ನ ಪರಯತ್ತನು ಪಟ್ಟಿದದಾಕೆಕ ಸಕ್ಕ ಪರತ್ಫಲವೆಂದರೆ  1 ದ್ನ ಮಾತ್ತರ ಕೆರೆಗ್ಗೆ ನೀರು 
ಬಂದ್ತ್ತು. ಅಷಗಟಿರಲ್ಲೆ ಸುಮಮನಕೆರೆ ಕೆಷಾೀತ್ತರಕೆಕ ಸ್ವೆೀರಿದ ಸ್ವೆೋೀಲಕೆರೆ ಜನರನುನು ""ನಮಗೋ ನೀರು ಬರುತ್ತತದೆ ಜೆ .ಸ.ಬಿ ಮೋಲಕ್ 
ಕಾಲುವೆ ತೆಗ್ಗೆಸ ನೀರನುನು ಬಿಡಿಸ ಕೆೋಳಳಿಬಹುದು'' ಎಂದು   MLA ಎತ್ತಕಕದರು. ನೀರಿನ ಅಭ್ಯಾವ ಇರುವ ಜನರು MLA 
ಹೆೀಳ್ದಂತೆ 1 ಕ.ಮೀ ಜೆ.ಸ.ಬಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ ಮೋಲೆಕೆರೆಯವರು ಕ್ಷಗಟಿಪಟುಟಿ ಬಿಡಿಸ ಕೆೋಂಡಿದದಾ ನೀರಿಗ್ಗೆ ಅಡಡುಲಾಗ 
ನಂತ್ತರು.  ಅಷಗಟಿರಲ್ಲೆ  13 ದ್ನಗಳಾಗದದಾವು.  ಆವಾಗ  ಮೋಲೆಕೆರೆಯವರು  ಬ್ದೆೀಸತ್ತುತ  ""ನೀರು  ಇನುನುಳ್ದ  ದ್ನಗಳು 
ನಮೋಮರಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಹೆೋೀಗಲ್''  ಎಂದು ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಹೆೀಳ್ದರು.(ನಮೋಮರ ಕೆರೆಯು ಸ್ವೆೋೀಲಕೆರೆಗಂತ್ತಲೋ ಮೊದಲು 
ಇರುವುದನುನು ಮರೆಯ ಬ್ದಾರದು.)

(ಮೋಲೆಕೆರೆಗ್ಗೆ  ಬಂದ ನೀರು ನಲ್ಲೆಸದ ಹಾಗೋ ಫೀಟ್ಟೆೋ ತೆಗ್ಗೆದು ದೋರು ನೀಡಿ ಮಾಡಿದ ಅನಾಹುತ್ತದ ಹಂದೆ ಇದದಾ 
ಸುಮಮನಕೆರೆ ಕೆಷಾೀತ್ತರದ MLA ಯ ಬಯಕೆ ಇಷ್ಟೆಟಿೀ: ಅವರ ಪಕ್ಷಾಕೆಕ ಮೋಲೆಕೆರೆಯ ಜನ ಸ್ವೆೀರಲ್, ಅವರ ಪಕ್ಷಾಕೆಕ ಬ್ದೆಂಬಲವನುನು 
ನೀಡಲ್, ಎಂಬುದು.)

ತಾಳ್ಮೆಮಗೆಟಟ ನ್ನಮೂಮರಕೆರೆಯ ಪುಂಡ್ಹುಡ್ುಗರು
ಉಳ್ದ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ನಮೋಮರಕೆರೆಗ್ಗೆ 2 ದ್ನ ನೀರು ಬಂದ್ತ್ತುತ. ನೀರು ಸವಾಲಪ ಮಾತ್ತರ ಬರುತ್ತದುದಾ, ನಮೋಮರ ಕೆರೆಯು  ಕ್ೋಡ 
ಮೊದಲ್ನ ಕೆರೆಗಳಂತೆಯೀ ತ್ತನನು ಸರದ್ಯು ಮುಗದಾಗ ಇನೋನು ತ್ತುಂಬಿರುವುದ್ಲಲೆ ಎಂಬುದು ಸಪಷಗಟಿವಾಯಿತ್ತು. ಇನುನುಳ್ದ 
ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ  ಕೆರೆಯನುನು  ಪೂತ್ರ್ಮಯೀ ತ್ತುಂಬಿಸುವ  ಅತ್ಯಾಸ್ವೆಯಿಂದ  ತ್ಮಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ವೆಕೀಪ್  ಬಳ್  ಮಧ್ಯರಾತ್ರ  ವೆೀಳೆ 
ಹೆೋೀಗ ಇವರ ಕೆೈಚಳಕ್ದ್ಂದ 15 ಥೆರಡ್ ಇದದಾ ನೀರಿನ ಮಟಟಿವನುನು ಇನೋನು ಜಾಸತಯಾಗ ನಮೋಮರಕೆರೆಯ ಕೆಲ ಪುಂಡು 
ಹುಡುಗರು  ಎತ್ತದರು.  (ಹೀಗ್ಗೆ  ಮಾಡಬ್ದೆೀಕೆಂದ್ದದಾ  ವಿಚಾರವನುನು  ಅವರು  ಯಾರಿಗೋ ತ್ಳ್ಸರಲ್ಲಲೆ.)  ಮಾರನೆ  ಬ್ದೆಳಗ್ಗೆಗೆ 
ಇದನುನು ಕ್ಂಡು ಬ್ದೆೀಸತ್ತತ AE ಯವರು ನೀರನುನು ನಲ್ಲೆಸದರು. ಮತೆತ ಜನ ಹೆೋರಡುವಷಗಟಿರಲ್ಲೆ ನಮಮ ಮೀಲ್ನ ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆ 
ದೆೋಡಡು ನಾಲೆಯು ಒಡೆದ್ದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಾ ಬಂತ್ತು. ಮತ್ತುತ ನಮಮ ಜಿಲೆಲೆಗ್ಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಸ್ವಾಧ್ಯತೆಯೀ ಇರಲ್ಲಲೆ.

ಇನ್ನುನು ಮುಂದೆ ಹೆೀಗೆ ? 
ಹಂದ್ನ ವಷಗರ್ಮ ಕೆರೆ ತ್ತುಂಬದ ಕಾರಣ ಮತ್ತುತ ಈ ವಷಗರ್ಮ ಕ್ೋಡ ಮಳೆ ಕ್ಮಮಯಾಗರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ವಷಗರ್ಮದ ಹಂದೆ 
ಇದದಾ ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೆ 30%ರಷಗುಟಿ ನಂತೆೀ ಹೆೋೀಗವೆ. ಈ ವಷಗರ್ಮ ಕ್ೋಡ ಕೆರೆ ತ್ತುಂಬದ್ದದಾರೆ ಇನೋನು 40 ರಿಂದ 50% 
ಬ್ದೆೋೀರ್ ವೆಲ್  ಗಳು  ನಲಲೆಬಹುದು  (ಚಿತ್ತರ  1.7).  ಅಡಿಕೆ,  ತೆಂಗು  ಒಣಗುವುದಲಲೆದೆೀ  ಕ್ುಡಿಯಲು ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಕ್ೋಡ 
ಕ್ಷಗಟಿವಾಗಬಹುದು.

ಕೆೀವಲ  30  ವಷಗರ್ಮಗಳ  ಹಂದೆ  ಕ್ೋಡ  ನಮಮ  ತಾತ್ತಂದ್ರು  ರೆೈತ್ತರಾಗ  ಎಲಾಲೆ  ಬ್ದೆಳೆಗಳನುನು  ಯಾವ  ಮಟಟಿಕೆಕ 
ಬ್ದೆಳೆಯುತ್ತದದಾರೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪುಪ, ಬ್ದೆಂಕಪಟಟಿಣ, ಬ್ದೆಲಲೆ, ವಷಗರ್ಮದಲ್ಲೆ ಒಂದರೆಡು ಜೆೋತೆ ಬಟ್ಟೆಟಿ: ಇವನುನು ಬಿಟಟಿರೆ    ಬ್ದೆೀರೆ 
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ಏನನೋನು  ಕೆೋಳುಳಿವ  ಪರಿಸಥೆತ್  ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಕೆೈಯಲ್ಲೆ  ಹೆಚುಚಾ  ಹಣ  ಇಲಲೆದ್ದದಾರೋ  ನಮಮ  ಎಲಾಲೆ  ಅವಶಯಕ್ತೆಗಳೋ 
ಪೂರೆೈಸುತ್ತದದಾವು.  ಆದರೆ  ಈಗ ನಾವು  ಕ್ೋಡ ಎಲಲೆರಂತೆ  ಮುಂದುವರೆಯಬ್ದೆೀಕೆಂಬ ಆಸ್ವೆಯಿಂದ ಈ ಎಲಾಲೆಬ್ದೆಳೆಗಳನುನು 
ಬಿಟುಟಿ ಬರಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತುತ ತೆಂಗು ಬ್ದೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾದೆವು.

ಅಡಿಕೆ,  ತೆಂಗು ಹಣಕಾಕಗ ಬ್ದೆೀಕ್ು,  ಹಣವಿಲಲೆದೆ ಇಂದ್ನ ಪರಪಂಚದಲ್ಲೆ ಹೆೀಗ್ಗೆ ಜಿೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕ್ಲಪನೆಯೀ 
ಹೆೋೀಗಬಿಟ್ಟಿದೆ.  ಹೆೀಮಾವತ್ ಯೀಜನೆಯಂತೆ   ಇನೆೋನುಂದು ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೆಯೋ ನೀರು ಬಂದರೋ ನಮಮ ಬಳಕೆಯು 
ಹೆಚೆಚಾೀ ಆಗುತ್ತತದೆ, ಮತೆತ ಅಭ್ಯಾವದ ಪರಿಸಥೆತ್ಯೀ ಬರುತ್ತತದೆ. ಈ ರಿೀತ್ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಪರದಾಟಕೆಕ ಕೆೋನೆಯೀ ಕಾಣುತ್ತಲಲೆ.
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ಚಿತ್ತರ 1.7: ಕೆರೆ ಹೀಗ್ಗೆ ಖಾಲ್ ಉಳ್ದರೆ, ಮುಂದೆೀನು ಗತ್?



2. ಅಂಗನ್ನವಾಡ  ಬಗೆಗ : 

ಒಬಬಳು ತಾಯಿಯ ಪರವಾಸ

ನಾನು ಒಂದುದ್ನ ನನನು ಸ್ವೆನುೀಹತೆ ಸವಿತ್ತಳ  ಊರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗದೆದಾ.  ಆ ಊರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ಆ ದ್ನ ಚಿಣಣರ ಮೀಳ 
ಎಂಬ ಕಾಯರ್ಮಕ್ರಮವಿತ್ತುತ. ಅದರಲ್ಲೆ ಸವಿತ್ತಳ ಮಗಳು ಸಹ ಭ್ಯಾಗವಹಸದದಾಳು. ಆ ಕಾಯರ್ಮಕ್ರಮವನುನು ನೆೋೀಡಲು ಸವಿತ್ತಳ 
ಜೆೋತೆ ನಾನೋ ಹೆೋೀದೆ.  ಕಾಯರ್ಮಕ್ರಮವನುನು ಮುಗಸಕೆೋಂಡು ಸವಿತ್ತಳ ಮನೆಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೀಗ್ಗೆೀ ಮಾತ್ತನಾಡುತಾತ ಸವಿತ್ತ 
""ನಮಮ ಊರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ಇಂತ್ತಹ ಕಾಯರ್ಮಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತತವೆಯಾ?''  ಎಂದು ಕೆೀಳ್ದಾಗ ನಾನು  ""ಈ 
ಕಾಯರ್ಮಕ್ರಮವು  ವಷಗರ್ಮಕೆಕ  ಒಂದು  ಬ್ದಾರಿ  ನಡೆಯುತ್ತತದೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ  25 ರಿಂದ  30 ಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಕ್ಕಳು 
ಯಾವುದಾದರೋ  ಒಂದು  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ  ಭ್ಯಾಗವಹಸುತಾತರೆ.  ನಮಮ  ಪಾಳ್  ಬಂದಾಗ  ನಮಮ  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಯೋ  ಇದನುನು 
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತು.  ಇದನುನು  ಒಂದು  ತಾಲೋಲೆಕನ  ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಛೆೀರಿಯ ಮುಖಯಸಥೆರಾದ  . . . .  C D P O ಮೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 
ಯಲ್ಲೆ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತ್ತತದೆ.'' 

ಸವಿತ್ತ  ಆಶಚಾಯರ್ಮದ್ಂದ   ""ನನಗ್ಗೆ  ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆಗೆ  ಇಷ್ಟೆೋಟಿಂದು  ಹೆೀಗ್ಗೆ  ಗ್ಗೆೋತ್ತುತ?''  ಎಂದು  ಕೆೀಳ್ದಾಗ  ನಾನು 
ವಿವರಿಸದೆ  ""ನಾನೋ ಮೊದಲು ನನನು ಹಾಗ್ಗೆ.  ನನಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಟಿಲಾಲೆ ವಿಷಗಯ ಗ್ಗೆೋತ್ತರಲ್ಲಲೆ,  ನಂತ್ತರ ಇದನೆನುಲಾಲೆ ತ್ಳ್ದು ಕೆೋಳಳಿ 
ಬ್ದೆೀಕಾಯಿತ್ತು''.  ಸವಿತ್ತ  ""ನೀನು  ಹೀಗ್ಗೆ  ಯಾಕೆ  ಹೆೀಳ್ತೀಯಾ?  ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆಗೆ  ತ್ಳ್ದು  ಕೆೋಂಡು  ನಮಗ್ಗೆ  ಏನು 
ಪರಯೀಜನ?'' ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸದಳು.

 ""ನೀನು ಕೆೀಳ್ದದಾಕೆಕ ನಮಮ ಊರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಹಂದ್ನ ಪರಿಸಥೆತ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತತದೆ.  ನನನು ಮಗಳನುನು ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ 
ಕ್ಳುಹಸದ  ಮೊದಲ  1 ವಷಗರ್ಮ  ನಾನು  ಯಾವುದೆೀ  ರಿೀತ್ಯ  ಕಾಳಜಿ  ವಹಸರಲ್ಲಲೆ.  ಇಂತ್ತಹ  ಕಾಯರ್ಮಕ್ರಮಗಳು 
ನಡೆಯುತ್ತತವೀ ಇಲಲೆವೀ ಎಂದು ಕ್ೋಡ ನನಗ್ಗೆ  ಗ್ಗೆೋತ್ತರಲ್ಲಲೆ.  ಅದನುನು ನೆನಸ ಕೆೋಂಡಾಗ  ಈಗ ನನಗ್ಗೆ  ನನನು  ಮೀಲೆ 
ಕೆೋೀಪವೆೀ ಬರುತ್ತತದೆ. ಕ್ರಮೀಣವಾಗ ನಮಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತತ ಹೆೋೀದವು. ಅದರಲ್ಲೆ ನಾನೋ 
ಕ್ೋಡ ಶ್ವಾಮೀಲಾಗದೆದಾ. ಹೆೀಗ್ಗೆ ಎಂದು ನಡೆದ ವಿಷಗಯ ಹೆೀಳುತೆತೀನೆ ಕೆೀಳು.

ಏಳು  ವಷಗರ್ಮದ ಹಂದ್ನ ಮಾತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆ  ಆದ ನಂತ್ತರ ಆ ಊರಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ಹೆೋಸದರಲ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆಗೆ 
ಏನೋ ವಿಷಗಯ ಗ್ಗೆೋತ್ತರಲ್ಲಲೆ.  ಒಂದೆರೆಡು ವಷಗರ್ಮಗಳ ನಂತ್ತರ  ನನನು ಮಗಳನುನು  ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  ಕ್ಳುಹಸುವ ಸಮಯ 
ಬಂದ್ತ್ತು. ಎಲಲೆರಂತೆ ನಾನು ನನನು ಮಗಳನುನು ಕ್ರೆದು ಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗ ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ ಬ್ದೆಳಗ್ಗೆಗೆ  10 ಘಂಟ್ಟೆಗ್ಗೆ ಬಿಟುಟಿ ಸಂಜೆ 
4 ಘಂಟ್ಟೆಗ್ಗೆ  ಕ್ರೆದುಕೆೋಂಡು  ಬರುತ್ತದೆದಾ  ಅಷ್ಟೆಟಿೀ!  ಮಧಾಯಹನು  ಊಟಕೆಕ  ಸಕಾರ್ಮರದ್ಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  ಬರುತ್ತದದಾ  ಹುರಿದ 
ಕಾಳುಗಳ ಹಟಟಿನುನು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುತ್ತದದಾರು. ನನನು ಮಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಅದು ಇಷಗಟಿ ಆಗುತ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗ್ಗೆ ಬಂದವಳೆೀ 
ಹಸವು ಎನುನುತ್ತದದಾಳು.  ಅಂಗನವಾಡಿಯನುನು ಸವಾಲಪ  ಬ್ದೆೈದುಕೆೋಂಡು ಅವಳ್ಗ್ಗೆ  ತ್ನನುಲು ಏನನಾನುದರೋ ಕೆೋಡುತ್ತದೆದಾ...ಇಷ್ಟೆಟಿೀ 
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ನನಗೋ ನಮಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗೋ ಇದದಾ ಸಂಬಂಧ್.

ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ  ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ  ಹಾಗು  ತಾಯಂದ್ರಿಗ್ಗೆ  ಏನಾದರೋ  ಪರಯೀಜನವಿದೆಯಾ,  ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆನ 
ವಯವಸ್ವೆಥೆಯು  ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲೆದೆಯಾ?  ಈ ಪರಶ್ವೆನುಗಳು  ನನನುಲ್ಲೆ  ಹುಟ್ಟಿ  ಕೆೋಂಡಿದುದಾ  ನಧಾನವಾಗ ಮಾತ್ತರ.  ಮತ್ತುತ 
ಇವಕೆಕಲಾಲೆ  ಉತ್ತತರ  ಎಲ್ಲೆ,  ಯಾರಿಂದ ಸಗುತ್ತತದೆ?  ಅದರಲೋಲೆ  ಇವನೆನುಲಾಲೆ  ಕೆೀಳುವ  ಅಧಿಕಾರ ಇಲಲೆವ ೆೀನೆೋೀ ಎಂದು 
ಸುಮಮನದೆದಾ.

ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯು ಸುಮಾರು  30 ವಷಗರ್ಮಗಳ್ಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.  ಇತ್ತೀಚೆಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು  2000/2001 ರ 
ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲೆ  ಅಂಗನವಾಡಿ  ಕ್ಟಟಿಡವು  ಪರತೆಯೀಕ್ವಾಗ  ಕ್ಟಟಿಲಪಟ್ಟಿದೆ  (ಚಿತ್ತರ  2.1).  ಈ  ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ  15 ರಿಂದ 20 
ವಷಗರ್ಮಗಳ  ಕಾಲ  ಗಂಗಮಮ  ಎಂಬುವರು  ಅಂಗನವಾಡಿ  ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯಾಗ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದರು.  ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಪಾರರಂಭದ್ಂದ ಇಂದ್ನವರೆಗ್ಗೆ ಗ್ಗೌರಮಮ ಎಂಬುವರೆೀ ಆಯಾ ಆಗದಾದಾರೆ. 

2005/2006 ರ ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯಾಗದದಾವರು ಗಂಗಮಮ, ಆಯಾ ಗ್ಗೌರಮಮ ಇದದಾರು. ಗಂಗಮಮ 
ಅಂಗವಿಕ್ಲೆಯಾಗದುದಾ,  ಇವರಿಗ್ಗೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತತಡ ಹಾಗೋ ಮಧ್ುಮೀಹವಿತ್ತುತ.  ಹಾಗ್ಗಾಗ ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲೆ 
ಅಷಗುಟಿ ಚಟುವಟ್ಕೆಯಿಂದ ತ್ತಮಮನುನು ತೆೋಡಗಸಕೆೋಂಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆಯೀ ಸಕಾರ್ಮರದ್ಂದ ಭ್ಯಾಗಯಲಕಷಾಮೀ ಬ್ದಾಂಡ್ 
ಯೀಜನೆಯು ಜಾರಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ತ್ತುತ. (ಇದರಡಿಯಲ್ಲೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕ್ುಟುಂಬದವರಿಗ್ಗೆ ಹೆಣುಣ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಹುಡುಗಯ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ  ಸಕಾರ್ಮರದ್ಂದ  ಬ್ದಾಂಡ್  ಕೆೋಡಲಾಗುತ್ತತದೆ.  ಹುಡುಗಗ್ಗೆ  18  ವಷಗರ್ಮ  ತ್ತುಂಬಿದಾಗ  ಆ  ಬ್ದಾಂಡ್  ಅನುನು 
ತೆೋೀರಿಸದಲ್ಲೆ  ಸಕಾರ್ಮರ  ನಗದ್ತ್ತ  ಮೊತ್ತತವನುನು  ಕೆೋಡುತ್ತತದೆ.)  ಈ  ಬ್ದಾಂಡ್  ಗಳನುನು  ಕೆೋಡಿಸುವುದು  ಗಂಗಮಮನ 
ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿಯಾಗತ್ತುತ. (ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್  2.1)  ಈ ಬ್ದಾಂಡ್ 
ಗಳ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ  ಮಕ್ಕಳ  ತಾಯಂದ್ರು 
ಪಟಟಿ ಪಾಡು ನಜಕ್ೋಕ ಶ್ವೆೋೀಚನೀಯವಾಗತ್ತುತ.

  ಬ್ದಾಂಡಗೆಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಫಾರಂಗಳನುನು 
  ಗಂಗಮಮನವರು ಭತ್ರ್ಮ ಮಾಡಿದರು. 
   ವಿಪಯಾರ್ಮಸವೆಂದರೆ ಅವರಿಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೆೈ 

ನಡುಗುತ್ತತ್ತುತ.    ಹುಟ್ಟಿದ ದ್ನಾಂಕ್ಗಳು ತ್ತಪಾಪಗದುದಾ, 
 ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದದಾವು.   ಈ ರಿೀತ್ 

   ಭತ್ರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಫಾರಂಗಳು ಕ್  ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗ 
    ವಾಪಸ್ವ್ ಬಂದ ನಂತ್ತರ ಮಾತ್ತರ ತಾಯಂದ್ರಿಗ್ಗೆ 

 ಇದರ ಅರಿವಾಯಿತ್ತು.    ಆ ತ್ತಪುಪಗಳನುನು ತ್ದ್ದಾಸಲು 
 ಬಹಳ ಕ್ಷಗಟಿಪಟಟಿರು.    ಬ್ದಾಂಡ್ ಗಳನುನು ವಿತ್ತರಿಸುವ 

   ದ್ನಾಂಕ್ವನುನು ತ್ಳ್ದುಕೆೋಂಡು ತಾವೆೀ ಹೆೋೀಗ 
ಪಡೆದುಕೆೋಳಳಿಬ್ದೆೀಕಾಯಿತ್ತು.

ಇದನೆನುಲಾಲೆ  ನೆೋೀಡಿದ  ಕೆಲ  ಪ್ೀಷಗಕ್ರು 
ಅಂಗನವಾಡಿಯ  ಕ್ಛೆೀರಿ  ಹತ್ತರ  ಹೆೋೀಗ  ಗಲಾಟ್ಟೆ 
ಮಾಡಿದದಾರು. ""ನಮಗ್ಗೆ ಬ್ದೆೀರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯನುನು ಹಾಕ'' ಎಂದು ಎ ಷ್ಟೆೋಟಿೀ ಸಲ ದೋರುಗಳನುನು ಬರೆದರು. 
ಒಂದೆರೆಡು  ದ್ನಗಳ ನಂತ್ತರ  . . .  (C D P O ಒಂದು  ತಾಲೋಲೆಕನ  ಎಲಾಲೆ  ಹಳ್ಳಿಗಳ  ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಉಸುತವಾರಿಯನುನು 
ಹೆೋಂದ್ರುತಾತರೆ)  ಬಂದರು.  ಗಂಗಮಮನಗ್ಗೆ   ""ನೀನು 
ಯಾವುದೆೀ  ಮೀಟ್ಂಗ್ಗೆಗೆ  ಬರುವುದ್ಲಲೆ,  ಯಾವುದೆೀ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನು  ಬರೆಯುತ್ತಲಲೆ  ನನನುನುನು  ಕೆಲಸದ್ಂದ 
ತೆಗ್ಗೆಯಬ್ದೆೀಕಾಗುತ್ತತದೆ''  ಎಂದು ಗದರಿಸ ಹೆೋೀದರು.  ಶಸತನ 
ಕ್ರಮ  ಕೆೈಗ್ಗೆೋಳುಳಿತಾತರೆ ಎಂದು  ನಾವು  ನಂಬಿದದಾರೆ  ಇದು 
ಕೆೀವಲ ಕಾಟ್ಟಾಚಾರಕೆಕ ಎಂಬುದು ನಮಗ್ಗೆ ತ್ಳ್ಯಿತ್ತು.

2011/2012 ರ  ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲೆ  ಗಂಗಮಮನವರ  ಆರೆೋೀಗಯ 
ತ್ೀವರ ಹದಗ್ಗೆಟ್ಟಿತ್ತುತ. ಒಂದು ವಷಗರ್ಮದ ಅವಧಿಯ ಯಾವುದೆೀ 
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ಬಾಕ್ಸ್ 2.1 ಅಂಗನ್ನವಾಡಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಲುಲಿನ್ನ ಸ್ಯೆೀವೆಗಳು 
(ನೊೀಂದಾಯಿತ ಮಕ್ಕೆಳ ಪೀಷಣೆಯನ್ನುನು ಹೊರತು ಪಡಸಿ):
• ಹೆೋಸದಾಗ  ಹುಟ್ಟಿದ  ಹೆಣುಣಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ  ಭ್ಯಾಗಯ  ಲಕಷಾಮೀ 

ಬ್ದಾಂಡ್  ಕೆೋಡಿಸುವುದು.  (ಇದು  ಸಕಾರ್ಮರದ  ಒಂದು 
ವಿಶಷಗಟಿ ಅವಧಿ ಠೆೀವಣಿ ಯೀಜನೆ.)

• ಗಭಿರ್ಮಣಿಯರಿಗ್ಗೆ  ಪೌಷಟಿಕ್  ಆಹಾರ  ವಿತ್ತರಿಸುವುದು. 
ತಾಯಿಗ್ಗೆ  ಕಾಡ್ರ್ಮ ನೀಡಿ ಆಕೆಯ ಹೆರಿಗ್ಗೆಗ್ಗೆ  ಸಹಾಯಧ್ನ 
ನೀಡಿ  ವಾಹನ ವಯವಸ್ವೆಥೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

• ಬ್ದಾಣಂತ್ಯರಿಗ್ಗೆ  ಮಡಿಲುಕಟ್ಟ್  ಹಾಗೋ  ತಾಯಿ– 
ಮಗುವಿಗ್ಗೆ ಪೌಷಟಿಕ್ ಆಹಾರ ವಿತ್ತರಣೆ

• ಆರೆೋೀಗಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ  ಬರುವ  ಹಣವನುನು  ಗ್ಗಾರಮ 
ನೆೈಮರ್ಮಲಯಕಾಕಗ  ಬಳಸುವುದು– ಅಂಗನವಾಡಿ  ಮಕ್ಕಳ 
ಆರೆೋೀಗಯ ದೃಷಟಿ ಇಲ್ಲೆ ಪರಮುಖ. ಉದಾ: ಒಳಚರಂಡಿ ಸವಾ 
ಚ ಛಗ್ಗೆೋಳ್ಸುವುದು.

 ಚಿತ್ತರ 2.1:  ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೀಂದರ



ದಾಖಲೆಗಳನುನು  ಬರೆದ್ರಲ್ಲಲೆ.  ಅವರಿಗ್ಗೆ ಓಡಾಡುವುದೆೀ ಕ್ಷಗಟಿವಾಗತ್ತುತ. ಪ್ೀಷಗಕ್ರು ಎಷ್ಟೆೋಟಿೀ ದೋರುಗಳನುನು  . . .C D P O 
ಅವರಿಗ್ಗೆ ನೀಡಿದರೋ ಸಹ ಅವರು ಯಾವುದೆೀ ಪರತ್ಕರಯ ತೆೋೀರುತ್ತರಲ್ಲಲೆ.  ಇದನುನು ಮನಗಂಡ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ 
ಬಿೀಗ  ಹಾಕ್ುವುದಾಗ  ಬ್ದೆದರಿಸದೆವು.ಆಗ  ಮಾತ್ತರ   . . .  C D P O ಅವರೆೀ  ಬಂದು  ಗಂಗಮಮನಗ್ಗೆ  ರಾಜಿೀನಾಮ ನೀಡಲು 
ಒತಾತಯಿಸ ಅವರಿಂದ ರಾಜಿೀನಾಮ ಪಡದೆರು.

ಆ ಕಾಯರ್ಷಕ್ತೆರ್ಷಯ ನ್ನಂತರ ಹೊಸ ಕಾಯರ್ಷಕ್ತೆರ್ಷ ಯಾರು?
""ಈಗ ತ್ತಕ್ಷಾಣದಲೆಲೆೀ ನಮಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  ಹೆೋಸ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯನುನು ಹಾಕ್ಲು ಆಗುವುದ್ಲಲೆ.  ಅಲ್ಲೆಯವರೆಗ್ಗೆ  ಪಕ್ಕದ 
ಊರಿನ  ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯೀ ವಾರದಲ್ಲೆ  ಮೋರು  ದ್ನ  ಇಲ್ಲೆಗ್ಗೆ  ಬರುತಾತರೆ.''  ಎಂದು  . . .C D P O 
ತ್ಳ್ಸದರು. ಅದೆೀ ರಿೀತ್  ಪಕ್ಕದ  ಊರಿನ  ಕೆಂಪಮಮ ಎಂಬುವರು ವಾರದಲ್ಲೆ ಮೋರು ದ್ನ ಇಲ್ಲೆಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದದಾರು. 

ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ಸವಾಲಪ  ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು.  ಹತ್ತುತ ಸದಸಯರ ಸಂಘವನುನು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು. 
ಆ  ಸಂಘದಲ್ಲೆದದಾ  4 ಜನ  ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲೆ  ನಾನು  ಒಬಬಳಾಗದೆದಾ.   (  ನನಗ್ಗೆ  ಅಲ್ಲೆಯವರೆಗೋ  ಗ್ಗೆೋತ್ತರಲ್ಲಲೆ. 
ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ  ಹತ್ತುತ ಜನ ಸದಸಯರಿರುವ ಒಂದು ಸಂಘ ಇರಬ್ದೆೀಕ್ು. ಈ ಸದಸಯರಿಗ್ಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವ 
ಸಣಣ  ಪುಟಟಿ  ತ್ತಪುಪಗಳನುನು  ಪರಶನುಸುವ  ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.  ಏನಾದರೋ  ಸಮಸ್ವೆಯಗಳ್ದದಾರೆ  ಸದಸಯರೆೀ ಬಗ್ಗೆಹರಿಸಕ ೆೋಳಳಿಬಹುದು. 
ಸಮಸ್ವೆಯ  ಕಲೆಷಗಟಿಕ್ರವಾಗದದಾಲ್ಲೆ  . . .  C D P O ರವರಿಗ್ಗೆ  ತ್ಳ್ಸಬಹುದು.)  ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆ  ಸವಾಲಪ  ಶಸುತ  ಬ್ದೆಳೆಯಿತ್ತು.  ತಾಯಂದ್ರ 
ಸಭ್ಯೆಗಳು  ನಡೆದವು.  ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  ಬರುವ  ರೆೀಶನ್  ಅನುನು  ಸಂಘದ  ಸದಸಯರು  ಮುಂದೆ  ನಂತ್ತು  ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ 
ಹಾಕಸಲು, ಹಾಗೋ ಗುಣಮಟಟಿವನುನು ಪರಿೀಕಷಾಸಲು ಪಾರರಂಭಿಸದೆವು.

ಹೀಗ್ಗೆ  ಒಂದೆರಡು ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸವಾಲಪ ಮಟ್ಟಿಗ್ಗೆ ಸುಧಾರಿಸ ನಡೆಯುತ್ತತ್ತುತ.  ಬರಬರುತಾತ ಕೆಂಪಮಮನವರು 
ವಾರದಲ್ಲೆ  3  ದ್ನ ಬರಬ್ದೆೀಕಾದವರು,  ವಾರದಲ್ಲೆ  ಒಂದು  ದ್ನ ಇಲಲೆವಾದರೆ  15 ದ್ನಕೆೋಕಮಮ ಅತೆತ  ಮನೆಗ್ಗೆ  ಅಳ್ಯ 
ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದದಾರು.  ಇದನುನು ಸದಸಯರಾದ ನಾವು ಪರಶನುಸದೆವು. ""ನೀವು ಈ ರಿೀತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಪಾಠದ 
ಗತ್ ಏನು? ಹೆೋೀಗಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆರುವ ಆಯಾ ಗ್ಗೌರಮಮ ಮಕ್ಕಳನುನು ನೆೋೀಡಿಕೆೋಳುಳಿತಾತಳೆ ಎಂದರೆ ಆಕೆಯು ಅತ್ 
ವ ದಧಿೃ ಳು, ಓದು ಬರಹ ಗ್ಗೆೋತ್ತಲಲೆದವಳು. ಅವಳು ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ  ಏನು ಕ್ಲ್ಸುತಾತಳೆ?'' ಎಂದು ಕೆೀಳ್ದಾಗ ಕೆಂಪಮಮ  ""ನಮಗ್ಗೆ 
ಪರಶನುಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳ್ಸದವಳೆೀ ನಾನು.  ಹೀಗರುವಾಗ ನೀವು ನನನುನೆನುೀ ಪರಶನುಸುತ್ತದ್ದಾೀರ.  ಇದಕೆಕ ನನನು ಬಳ್ 
ಉತ್ತತರವಿಲಲೆ,  ನಾನು  ಬರುವುದೆೀ  ಹೀಗ್ಗೆ.  ನಾನೋ  ಎರಡು  ಊರಿನ  ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡಬ್ದೆೀಕ್ು.  ನೀವು 
ಬ್ದೆೀಕಾದರೆ     . . .C D P O ಗ್ಗೆ ಹೆೀಳ್ ಹೆೋಸ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಗ್ಗಾಗ ಒತಾತಯ ಮಾಡಿ.'' ಎಂದಳು. 

ಅದರಂತೆ  ನಾವುಗಳು ದೋರನುನು  ಬರೆದು ಕ್ಳುಹಸದೆವು.  ಫೀನ್ ಗಳನುನು  ಮಾಡಿದೆವು.  . . .  C D P O ಬಂದು  ""ನಮಗ್ಗೆ 
ತ್ತಕ್ಷಾಣ ಹೆೋಸ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮ  ಬ್ದೆೀಕ್ು  ಎಂದರೆ  ತ್ತರಲು  ಅವರು  ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಟಿಯಲ್ಲೆ  ಸಗುವ ತ್ತರಕಾರಿ ಅಲಲೆ  ನನಗ್ಗೆ  ಸವಾಲಪ 
ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೆೋಡಿ ''  ಎಂದು ಕೆೀಳ್ ಹೆೋೀಗುತ್ತದದಾರು.  ಆದರೆ ಸಣಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ಅವರಿಗರಲ್ಲಲೆ!  ಕೆಲ ತಾಯಂದ್ರು 
ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  ಕ್ಳ್ಸುವುದನೆನುೀ  ಬಿಟಟಿರು.  ಕೆಲವರು  ಕ್ಳುಹಸದರೋ  ಕ್ೋಡ  ಮಧಾಯಹನು  ಊಟದ  ವೆೀಳೆಗ್ಗೆ  ಮನೆಗ್ಗೆ 
ಕ್ರೆದೆೋಯುಯತ್ತದದಾರು. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ಗೌರಮಮನಗ್ಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆನ ಫುಡ್ ರೋಮನ ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ಸಗುತ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಅಲಲೆದೆೀ 
ಯಾವುದು  ಎಷಗುಟಿ  ಗ್ಗಾರಂಗಳು  ಎಂಬುವುದು 
ಗ್ಗೆೋತ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ಕೆಂಪಮಮನ ಬಳ್ ಇತ್ತುತ. 
ಅವರು ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಮೋರು ದ್ನಕಾಕಗುವ 
ರೆೀಶನ್  ಅನುನು  ತ್ತೋಕ್  ಮಾಡಿ  ಇಡುತ್ತದದಾರು. 
ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಅವರು1 ವಾರ ಬರದ್ದದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು 
ಊಟದ ವೆೀಳೆಗ್ಗೆ  ಮನೆಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ.

ಇದನುನು   ನೆೋೀಡಿ  ನನಗ್ಗೆ  ಬ್ದೆೀಸರವಾಗುತ್ತತ್ತುತ. 
ಏನೋ  ಮಾಡಲು  ಆಗುತ್ತಲಲೆವಲಲೆವೆಂದು  ಕೆೋೀಪ 
ಬರುತ್ತತ್ತುತ.  ಒಂದು ದ್ನ ನಾನು ಮತ್ತುತ  ಗ್ಗೆಳೆಯ 
ಇಬಬರು ಸ್ವೆೀರಿ ನಮಗ್ಗೆ  ಪರಿಚಯವಿದದಾವರ ಜೆೋತೆ 
ಪರಸ್ವಾತಪಿಸದಾಗ  ಅವರಿಂದ  ನಮಗ್ಗೆ  ಒಂದು 
ವಿಷಗಯ  ತ್ಳ್ಯಿತ್ತು.  ಒಂದು  ರಾಜಯಕೆಕ  ಸುಪಿರೀಂ 
ಕೆೋೀಟ್ಟ್ರ್ಮ  ನಂದ  ನೆೀಮಕ್ಗ್ಗೆೋಂಡಿರುವ  ಅಧಿಕಾರಿ 
ಇರುತಾತರೆ.  ಅವರು  ಜಿಲೆಲೆಯ  ಪರತ್  ಹಳ್ಳಿಯ 
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ಬಾಕ್ಸ್ 2.2 ಅಂಗನ್ನವಾಡಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯೌಲಭಯುಗಳು 
• ಮಕ್ಕಳ  ಪೌಷಟಿಕ್  ಆಹಾರ:  ಮೊಳಕೆ  ಕ್ಟ್ಟಿದ  ಹೆಸರುಕಾಳು, 

ಕ್ಡಲೆಕಾಳು, ಗ್ಗೆೋೀಧಿಪಾಯಸ, ಒಗಗೆರಣಅೆನನು.
• ಮಕ್ಕಳ  ಸವಾಚಛತೆ:  ಮಕ್ಕಳ  ಆರೆೋೀಗಯ  ದೃಷಠಿಯಿಂದ  ಕೆೈ 

ತೆೋಳೆಯಲು ಸ್ವಾಬೋನು, ಶುದಧಿ ಕ್ುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಯವಸ್ವೆಥೆ 
ಮತ್ತುತ ಶ್ವೌಚಾಲಯವಿದೆ.

• ಮಕ್ಕಳ  ವಿದಾಯಭ್ಯಾಯಸ:-ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ  ಆಟ್ಕೆಗಳು,  ಕ್ಲ್ಕಾ 
ಸ್ವಾಮಗರಗಳು, ನಲ್ಯುತ್ತ ಕ್ಲ್ಯುವ ಆಟಪಾಠಗಳು 

• ಅಕ್ಷಾಯ  ಪಾತೆರ:  ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ  ಗ್ಗಾರಮದಲ್ಲೆನ  ಜನರು 
ತ್ತರಕಾರಿಗಳು,  ಅಕಕ,  ಬ್ದೆೀಳೆ  ಕಾಳುಗಳ  ಸಹಾಯವನುನು  ಈ 
ಮೋಲಕ್ ಮಾಡ ಬಹುದಾಗದೆ.



ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ ಭ್ಯೆೀಟ್ ನೀಡುತಾತರೆ. ನಡೆಯುತ್ತರುವ ಸಂಗತ್ ತ್ಳ್ಸದರೆ ಏನಾದರೋ ಪರಯೀಜನವಾಗಬಹುದು. ಅದರಂತೆ 
ನಾವು ಫೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಕೆೋಂಡು ಫೀನ್ ಮೋಲಕ್ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಗೆ  ವಿಷಗಯ ತ್ಳ್ಸದೆವು.  ಅವರು ಬರಲು 
ಒಪಿಪದರು; ಆದರೆ ಅವರು ಬರುವ ವಿಷಗಯವನುನು  ಯಾರಿಗೋ ತ್ಳ್ಸರಲ್ಲಲೆ.

ಧಿಡೀರನೆ ಭೆೀಟಿ ಕೊಟಟ ಅಧಿಕಾರಿ  
ಅವತ್ತುತ  ಕೆಂಪಮಮನವರು  ಸಹ  ಬಂದ್ರಲ್ಲಲೆ.  ಅಂಗನವಾಡಿಯ  ವತ್ತರ್ಮಮಾನದ  ಪರಿಸಥೆತ್ಯನುನು  ತ್ಳ್ಯಲು  ಚೆಕಕಂಗ್ಗ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಧಿಡಿೀರನೆ ಭ್ಯೆೀಟ್ ಕೆೋಟುಟಿ  ನಮಗ್ಗೆಲಾಲೆ ಶ್ವಾಕ್ ನೀಡಿದರು. 

ಅವರ  ಹೆಸರು  ಸದದಾಪಪ  ಎಂದು.  ಅವರು  ಮೊದಲು  ಮಕ್ಕಳೆೋಡನೆ  ಮಾತ್ತನಾಡಿ  ನಂತ್ತರ  ತಾಯಂದ್ರ  ಸಭ್ಯೆ  ಕ್ರೆಸ 
ತಾಯಂದ್ರೆೋಡನೆ ಮಾತ್ತನಾಡಿ ಅಲ್ಲೆನ ಸಮಸ್ವೆಯಯನುನು  ತ್ಳ್ದು ಕೆೋಂಡು  . . .  C D P O ಅವರಿಗ್ಗೆ  ಫೀನ್ ಮಾಡಿ ತಾವು 
ಬಂದ್ರುವುದಾಗ ತ್ಳ್ಸದರು ಅಷ್ಟೆಟಿೀ!  ""ಶಂಖದ್ಂದಲೆೀ  ತ್ೀಥರ್ಮ''  ಎನುನುವ ಹಾಗ್ಗೆ   ಕೆಲವೆೀ  ನಮಷಗಗಳಲ್ಲೆ  . . .C D P O 
ಎದೆದಾೀನೆೋೀ,  ಬಿದ ೆದಾ ನ ೆೋೀ  ಎಂದು ದೌಡಾಯಿಸ ಬಂದರು. 

ಆಗ ಸದದಾಪಪ ನವರು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ತಾಯಂದ್ರ ಹಕ್ುಕಗಳು ಮಕ್ಕಳ್ಗರುವ ಸ್ವೌಲಭಯಗಳನುನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗ ನಮಮ 
ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಟಟಿರು. (ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ 2.2) ಆಗಲೆೀ ನಮಗ್ಗೆ ತ್ಳ್ದದುದಾ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟೆಟಿಲಾಲೆ ಅನುಕ್ೋಲಗಳ್ವೆ ಎಂದು. 
ಇಷ್ಟೆಟಿಲಾಲೆ ಅರಿತ್ತ ಪ್ೀಷಗಕ್ರ ಮನಸಸಾಲ್ಲೆ ಇದದಾ ಮೊದಲ ಹಾಗೋ ಕೆೋನೆಯ ಪರಶ್ವೆನು ಎಂದರೆ   ""ನಮಗ್ಗೆ ಇಷಗುಟಿ ದ್ನ ಕಾದು 
ಸ್ವಾಕಾಗದೆ.  ಕೆಂಪಮಮನವರು ಸರಿಯಾಗ ಬರುವುದ್ಲಲೆ.  ಹೆೋಸ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯು ಯಾವಾಗ ಬರುತಾತರೆ?''  ಎಂಬುದು. 
ಸದದಾಪಪನವರು "" ಕೆಲವು ದ್ನಗಳ ಕೆೋನೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೆೋಡಿ ಖಂಡಿತ್ತ ಈ ಊರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋಸ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮ ಬರುತಾತರೆ'' 
ಎಂದರು. ಅದರಂತೆ  . . .  C D P O ಅವರು ಒಪಿಪಕೆೋಂಡರು. 

ಇನೆೋನುಂದು ವಿಷಗಯ  – ನಮಮ  ಊರಿನ ಸ್ವೆೋಸ್ವೆಯಾದ ರಂಗಮಮನವರು  ಸುಮಮನಕೆರೆಯ ತಾಲೋಲೆಕನ  ಒಂದು  ಹಳ್ಳಿಯ 
ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯಾಗ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದದಾರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮಗನ ವಿದಾಯಭ್ಯಾಯಸ ನಮಮ ಊರಿನಲ್ಲೆ ನಡೆಯುತ್ತತ್ತುತ. ಕ್ಳೆದ 2
ವಷಗರ್ಮಗಳ್ಂದ  ಈ ಊರಿಗ್ಗೆ  ವಗ್ಗಾರ್ಮಯಿಸಲು  ಅಜಿರ್ಮಹಾಕದದಾಳು.  ಅದೆೀ  ಸಮಯಕೆಕ  ರಂಗಮಮನ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರು  ಬಂದು 
ಸದದಾಪಪನವರಿಗ್ಗೆ ರಂಗಮಮನವರ ಅಜಿರ್ಮ ನೀಡಿ ವಗ್ಗಾರ್ಮವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೆೀಳ್ಕೆೋಂಡರು. ಆದರೋ ಸಹ  . . .  C D P O ರವರು 
ಮನಸಸಾಗ್ಗೆ ಹಾಕ ಕೆೋಳಳಿಲ್ಲಲೆ, ""ಸರಿ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ '' ಎಂದು ಸದದಾಪಪನವರಿಗ್ಗೆ ಹೆೀಳ್ದರು. 

ಕೆೋನೆಯದಾಗ ಸದದಾಪಪನವರು ತಾಯಂದ್ರಿಗ್ಗೆ ಕವಿ ಮಾತ್ನಂತೆ ಕೆಲ ವಿಷಗಯಗಳನುನು ತ್ಳ್ಸದರು. 

• ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ ಹುರಿದ ಕ್ಡಲೆಬಿೀಜ ಕೆೋಡುವುದು, ನುಗ್ಗೆಗೆ ಸ್ವೆೋಪಪನುನು ತ್ನಸುವುದು ತ್ತುಂಬ್ದಾ ಒಳೆಳಿಯದು.
• ಹೆೋಸ  ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮ  ಬರುವವರೆಗೋ  ಸದಸಯರುಗಳಲ್ಲೆ  ದ್ನಕೆಕ  ಒಬಬರಂತೆ  ಯಾರಾದರೋ  ಬಂದು  ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ 

ಆಟಪಾಠಗಳನುನು ಹೆೀಳ್ ಕೆೋಡಿ. ಗ್ಗೌರಮಮ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗ್ಗೆಯನುನು ಪರಿೀಕಷಾಸ.
• ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆನ ಸಮಸ್ವೆಯಗಳನುನು ನಮಮಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆಹರಿಸಲಾಗದ್ದದಾಲ್ಲೆ ದೋರನುನು ಬರೆದು ಅದರ ಎರಡು ಪರತ್ 

ಮಾಡಿಸ ಒಂದನುನು ನಮಮಲ್ಲೆಯೀ ಇಟುಟಿಕೆೋಂಡು ಇ ನೆೋನುಂದನುನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಕ್ಳುಹಸ. ಆಗ ಯಾವ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೋ ನಮಮಂದ ಯಾವುದೆೀ ದೋರು ಸಗಲ್ಲಲೆ ಎಂದು ಏಮಾರಿಸಲು ಆಗುವುದ್ಲಲೆ.

ಸದದಾಪಪನವರ ಮಾತ್ನಂತೆ  ನಾವು ದ್ನ ಒಬಬರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ  ಏನಾದರೋ ಹೆೀಳ್ಕೆೋಟುಟಿ ಅವರ ಊಟವನುನು 
ಪರಿೀಕಷಾಸ ಹಾಗೋ ನುಗ್ಗೆಗೆಸ್ವೆೋಪಪನುನು ಮಕ್ಕಳ ಅಡುಗ್ಗೆಗ್ಗೆ ಬಳಸಲು ಗ್ಗೌರಮಮನಗ್ಗೆ ಹೆೀಳ್ಬರುತ್ತದೆದಾವು.

ಕೆಲವು ದಿನ್ನದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಏನಾಯುತು?
ಆದರೆ ಕೆಲವು ದ್ನಗಳಾದರೋ . . .  C D P O ರವರಿಂದ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯನುನು ಹಾಕ್ುವ ಸುದ್ದಾ ಬರಲ್ಲಲೆ. ನಾನು ಒಂದು ದ್ನ 
ಫೀನ್  ಮಾಡಿದೆದಾ.  ""ಏನ್  ಸಮಾಚಾರ  ಯಾವಾಗ  ಬರುತಾತರೆ  ಹೆೋಸ  ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮ  ಇನೆನುರಡು  ದ್ನ ನೆೋೀಡಿ  ಬಿೀಗ 
ಹಾಕತೀವಿ '' ಎಂದ್ದದಾಕೆಕ  . . .  C D P O ರವರು ""ಬಿೀಗ ಹಾಕ ನೀವೆೀ ನಷಗಟಿ ಮಾಡೆೋಕಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಗ್ಗೆೋಣಗುತ್ತತ ಫೀನ್ ಕ್ಟ್ಟ್ 
ಮಾಡಿದರು. ರಂಗಮಮನಗ್ಗೆ ಫೀನ್ ಮಾಡಿ ""ಏನಾಯುತ ನಮಮ ವಗ್ಗಾರ್ಮವಣೆ ವಿಷಗಯ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೀರ?'' ಎಂದರೆ 
""ಅಯಯೀ ನಮಮ  . . .  C D P O ಎಲಾಲೆ ಫಾರಂ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ಋಜು ಹಾಕದಾದಾರೆ, ಇನೆೋನುಂದಕೆಕ ಹಾಕ್ಬ್ದೆೀಕ್ು. ಅದಕೆಕ ಇವತ್ತುತ ಬ್ದಾ 
ನಾಳೆ  ಬ್ದಾ ಎಂದು ಸುಮನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತದಾದಾರೆ.  ಇವತ್ತುತ  ಬ್ದಾ ಅಂತ್ತ ಹೆೀಳ್ದುರ  ನಾನು ಆಫೀಸ್ವ್ ಬಳ್ ಹೆೋೀದೆರ  ಅವರು 
ಮೀಟ್ಂಗ್ಗ್  ಇದೆ  ಎಂದು  ಹೆೋೀಗದಾದಾರೆ.''  ಎಂದಳು.   ಆಗ  ನಾನು  ಸದದಾಪಪನವರಿಗ್ಗೆ  ಫೀನ್  ಮಾಡಿ  "" . . .C D P O 
ಸ್ವಾಹೆೀಬರು  ಯಾವ  ಮೀಟ್ಂಗ್ಗ್  ನಲೋಲೆ  ಇಲಲೆ.  ಅವರು  ನಮಮ  ಊರಿನಂದ  4 ಕ.ಮೀ  ದೋರದಲ್ಲೆನ  ದೆೀವಸ್ವಾಥೆನದ 
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ಜಾತೆರಯಲ್ಲೆ  ನಂತ್ದಾದಾರೆ.  ಆದರೆ  ರಂಗಮಮನಗ್ಗೆ  ವಗ್ಗಾರ್ಮವಣೆ  ಫಾರಂಗ್ಗೆ  ಋಜು ಹಾಕ್ಲು  ಬಿಡುವಿಲಲೆ.''  ಎಂದು  ದೋರು 
ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಸದದಾಪಪನವರು ""ಇನೆನುರಡು ದ್ನದಲ್ಲೆ ನಮಮ ಊರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋಸ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮ ಬರುತಾತರೆ'' ಎಂದು ಹೆೀಳ್ದರು. 
ಮತ್ತುತ ಇನೆೋನುಮಮ ಕೆೋನೆಯದಾಗ . . .  C D P O ಗ್ಗೆ ಎಚಚಾರಿಸದರು.

ಕೆೋನೆಗೋ 2013 ನೆೀ ಪೂವರ್ಮ ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲೆ ರಂಗಮಮ ನಮಮ ಊರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯಾಗ ನೆೀಮಕ್ ಗ್ಗೆೋಂಡರು. 
ಇವರು  ಮಕ್ಕಳ  ಆಟಪಾಠಗಳಲ್ಲೆ  ಚಟುವಟ್ಕೆಯಿಂದ  ತ್ತಮಮನುನು  ತೆೋಡಗಸಕೆೋಂಡಿದಾದಾರೆ. ತ್ಂಗಳ್ಗ್ಗೆೋಮಮ  ತಾಯಂದ್ರ 
ಸಭ್ಯೆಗಳನುನು  ಮಾಡುತಾತರೆ.  ಹಾಗೋ  ಮಹಳಾ  ಮತ್ತುತ  ಮಕ್ಕಳ  ಆರೆೋೀಗಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ  ಗ್ಗಾರಮ  ನೆೈಮರ್ಮಲಯ 
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು  20000  ಹಣ ಬಂದ್ದೆ  ಎಂದು ತ್ಳ್ಸದರು.  ಆ ಹಣವನುನು ಯಾವುದಕಾಕಗ ಬಳಸಬ್ದೆೀಕ್ು 
ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಕ್ಳುಹಸದದಾ ಪಟ್ಟಿಯನುನು ತೆೋೀರಿಸದರು. ಅದರಂತೆ ಸದಸಯರು, ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮ ಹಾಗೋ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಸದಸಯರು 
ಹೆೋೀಗ  ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  ಅನುಕ್ೋಲವಾದ  ಸ್ವಾಮಗರಗಳನುನು  ತ್ತರುವ  ಮೋಲಕ್  ಆ  ಹಣವನುನು  ಸದುಪಯೀಗಪಡಿಸ 
ಕೆೋಂಡಿದೆದಾೀವೆ.

ಇಂದಿನ್ನ ಪರಿಸಿಥಿತಿ
   ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ  ನಮಮ  ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ  ಮಕ್ಕಳ  ಆರೆೋೀಗಯಕಾಕಗ  ಕ್ಡಲೆ  ಬಿೀಜ,  ಹಾಲು,  ಮೊಳಕೆ  ಕಾಳುಗಳು 
ಸ್ವೆೀರಿದಂತೆ  ಒಳೆಳಿಯ ಆಹಾರದ ಪೂರೆೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ತರ 2.2). ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗುತಾತರೆ. 
ಒಂದು  ಮಗು  ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ  ಶ್ವಾಲೆಯ  1 ನೆೀ  ತ್ತರಗತ್ಗ್ಗೆ  ಹೆೋೀಗುವಷಗಟಿರಲ್ಲೆ    1  ರಿಂದ 100 ರ  ಅಂಕಗಳು, 
ಇಂಗಲೆೀಷ್ಟ್ ಮತ್ತುತ ಕ್ನನುಡದ ವಣರ್ಮಮಾಲೆ, 2 ಮತ್ತುತ3 ರ ಮಗಗೆಗಳು ಇಷಗಟಿನುನು ಕ್ಲ್ತ್ರುತ್ತತವೆ.

ಆದರೆ  ನಮಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಟಟಿವನುನು  ಇನೋನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.  ಆದರೆ  ಕಾಯರ್ಮಕ್ತೆರ್ಮಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆ, 
ಅಥವಾ  ಮಕ್ಕಳ  ಆಹಾರದಲ್ಲೆ  ಇರುವ  ಸಣಣಪುಟಟಿ  ತೆೋಂದರೆಗಳನುನು  ತಾಯಂದ್ರ  ಸಭ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆ  ಪರಸ್ವಾತಪಿಸದರೆ 
ತಾಯಂದ್ರಿಂದಲೆೀ  ಉತಾಸಾಹ,  ಪರಯತ್ತನು  ಕ್ಮಮ.  ಹಲವು  ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲೆ  ""ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  ಮಕ್ಕಳನುನು  ಕ್ಳುಹಸುವುದು 
ನಮಗ್ಗೆ ಬಿಡುವು ಸಗಲ್ ಎಂಬ ಕಾರಣಕೆಕ'' ಎಂಬ ಕ್ಲಪನೆ ಇನೋನು ದೋರವಾಗಲಲೆ.

ಇಷ್ಟಾಟಿದರೋ  ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆಯೀ  ಅನುಕ್ೋಲಗಳು  ಕ್ಮಮಯೀನಲಲೆ.  ಆದರೋ  ಸಹ  ನಮಮ  ಜನ  ಕಾನೆವಾಂಟ್ಟ್  ಗಳ 
ಬ್ದೆನನುತ್ತದಾದಾರೆ.  ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಗೆ  20 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಕಾನೆವಾಂಟ್ಟ್ ಗ್ಗೆ  5 ಮಕ್ಕಳು ಹೆೋೀಗುತಾತರೆ.  ಅಂಗನವಾಡಿಗೋ ಬರದ 
2/3 ಮಕ್ಕಳ್ದಾದಾರೆ.'' ಎಂದು ನನನು ಉದದಾ ಕ್ಥೆಯನುನು ಮುಗಸದೆ.

ಸವಿತ್ತ  ""ಓ ಹೆೋೀ ಇಷ್ಟೆಟಿಲಾಲೆ ವಿಷಗಯ ಇದೆಯಾ!''  ಎಂದು ಆಳವಾಗ ಯೀಚಿಸುತಾತ ಸುಮಮನಾದಳು.  ಅಷಗಟಿರಲ್ಲೆ ಅವಳ 
ಮನೆಯನುನು ಸ್ವೆೀರಿದೆದಾವು.    
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4. ಗಾರಮ ನೆೈಮರ್ಷಲಯು : 

ಒಂದು ಪಾಯಖಾನೆ—ದಾಖ್ಲೆಯಿಂದ ಹರಿದ ಹಾಳ್ಮೆಗಳು

ಶೌಚಾಲಯ ಎಂದರೆ ಏನ್ನು?

ಮೊದಲು ನಮಗ್ಗೆ ಶ್ವೌಚಾಲಯದ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ ಇದರ ಅಥರ್ಮ ಸ್ವಾನುನದ ಮನೆ ಎಂದೆೀ ತ್ಳ್ದ್ದೆದಾವು. 
ಜನರು ಮಲವಿಸಜರ್ಮನೆಯನುನು ತೆೋೀಟಗಳ ಲೆೋಲೆೀ  ,  ಹೆೋಲಗಳ ಲೆೋಲೆೀ ಮಾಡುತ್ತದದಾರು.  ದ್ನಕ್ಳೆದಂತೆ  ಆಧ್ುನಕ್ ಜಿೀವನ 
ಶ್ವೆೈಲ್ಯು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಯೋ ಹರಡಿತ್ತು. 2005 ರಷಗಟಿರಲ್ಲೆ  ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಯೋ ದೋರದಶರ್ಮನದ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಯಿತ್ತು. 
ಸಕಾರ್ಮರದ ವಯವಸ್ವೆಥೆಗಳ್ಂದ   ಶ್ವೌಚಾಲಯದ ಹೆಂಗಸರು ಮಲವಿಸಜರ್ಮನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಲುಗಳ್ಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ 
ಅವಶಯಕ್ತೆಯಿಲಲೆ,  ಅವರು  ಮನೆಯಲ್ಲೆಯೀ  ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಬಳಸಬಹುದು  ಎಂದು  ತ್ಳ್ಯಿತ್ತು.  ಆಗಲೆೀ  ನಮಗ್ಗೆ 
ತ್ಳ್ದದುದಾ  ಶ್ವೌಚಾಲಯ  ಎಂದರೆ  ಮಲವಿಸಜರ್ಮನೆ  ಮಾಡುವ  ಮನೆ   ಎಂದು.   "" ಪರತ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆಯೋ  ಒಂದು 
ಶ್ವೌಚಾಲಯವಿರಬ್ದೆೀಕ್ು''  ಎಂಬ ಧೆಯೀಯದ ನಮರ್ಮಲದ ಭ್ಯಾರತ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಯೀಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆಗೆಯೋ ನಮಗ್ಗೆ ತ್ಳ್ದದುದಾ 
ಇದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲೆ.

ಆದರೆ  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಸಂಪೂಣರ್ಮ ಮಾಹತ್ ಏನೋ ನಮಗ್ಗೆ  ಸಕಕರಲ್ಲಲೆ.  ಸಕಾರ್ಮರದ್ಂದ  ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳ 
ನಮಾರ್ಮಣಕಾಕಗ  ಸಹಾಯಧ್ನ ಸಗುತ್ತತದೆ  ಎಂದು  ನಮಗ್ಗೆ  ತ್ಳ್ದದುದಾ  ನಂತ್ತರ ಮಾತ್ತರ.  ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಯೋ 
ಆಡಂಬರದ ಜಿೀವನ ನಡೆಸುವವರು ಇರುತಾತರೆ.  ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗೆ  ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಟ್.ವಿ ತ್ತಂದರೆ ಅವರನುನು ನೆೋೀಡಿ 
ಪಕ್ಕದ  ಮನೆಯವರು  ಟ್.ವಿ  ತ್ತರಲು  ಮುಂದಾಗುತಾತರೆ.  ಈ  ರಿೀತ್  2008 ರಷಗಟಿರಲ್ಲೆ  ತ್ತಮಮ  ಅನುಕ್ೋಲಕಾಕಗ  ಒಂದು 
ಮನೆಯಲ್ಲೆ  ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟ್ಟಿದದಾರು.  ಅದನುನು  ನೆೋೀಡಿ  ಪಕ್ಕದ  ಮನೆಯವರು...  ಹೀಗ್ಗೆ  7 ರಿಂದ  8 ಮನೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳು ಎದದಾವು. ಇವನುನು ಬಿಟಟಿರೆ ಯಾವ ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳೋ ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲಲೆ.

ಈ ರಿೀತ್ ಕ್ಟ್ಟಿದ ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳನುನು ನೆೋೀಡಿ ನಮಮ ಅಡುಗೋಲಜಿಜುಯಂದ್ರು ಅಣಕ್ವಾಡುತ್ತದದಾರು. "ಅಲಾಲೆ ಕ್ಣೆ 
ಚೆನನುಕ್ಕ  ಪಾಯಟ್ಟೆಯವರಾದರೆ  ಬಯಲುಗಳು  ಇರೆೋೀದ್ಲಲೆ  ಮನೆೀಲ್  ಕ್ಕ್ಕಸ  ಗುಂಡಿಯನುನು  ಮಾಡೆೋಕೀತಾತರೆ.  ಹಾಗಂತ್ತ 
ಇವರಿಗ್ಗೆೀನು  ಬುದ್ದಾಯಿಲಾವಾ!  ಪೂಜೆ  ಮಾಡೆೋೀ  ಮನೆೀಲ್  ಕ್ಕ್ಕಸ  ಗುಂಡಿ  ಮಾಡೆೋೀದಾ  ಅದರೆೋಳ್ಕೆ  ಹಾಯಂಗ್ಗ್ 
ಹೆೋೀಗ್ಗೆೋೀದು. ಒಂದು ಚಂಬು ನೀರು ತ್ತಗ್ಗೆೋಂಡು ಬಯಲು ಕ್ಡಿಕೆ ಹೆೋೀದಾರತ್ತಪ ಅದನುನು ಬಿಟುಟಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಟ್ ನೀರು 
ಹಾಕದುರ ಆ ದುವಾರ್ಮಸನೆ ಹೆೋೀಗಲಾಲೆ ಏನೆೀ ಆದೋರ ಇವೆಲಾಲೆ ನಮಮಂತ್ತವರಿಗ್ಗೆಲಾಲೆ ಅಲಾಲೆ ಬಿಡೆೀ ಮಲಲೆಕ್ಕ.  ನೀನು ಏನೆೀ 
ಹೆೀಳೋ ಕ್ಲಲೆಕ್ಕ ಮಗ್ಗಾಲೆಗ್ಗೆ ದಾಯವಸ್ವಾಥೆನ ಮಡಿಕ್ಂಡು ಹೆೀಂಗ್ಗೆ ಕ್ಕ್ಕಸ ಗುಂಡಿ ಕ್ ಟ್ಟೆೋಟಿೀದು ಅಂತ್ತ ಯೀಚನೆ ಆಗ್ಗೆೈತೆ.”

2009 ರವರೆಗೋ ಗ್ಗಾಳ್ ಮಾತ್ನಂತೆ ಕೆೀಳ್ಸುತ್ತದದಾ ಶ್ವೌಚಾಲಯದ ಪರಚಾರವು  ನಮಮ ಅನುಭವಕೆಕ ಬಂತ್ತು. ಆ ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲೆಯೀ 
ಪಕ್ಕದ  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ  ಶ್ವೌಚಾಲಯದ ನಮಾರ್ಮಣಕಾಕಗ  ಪಿಟ್ಟ್  ಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಬಳಸುವ ಬಳೆಗಳನುನು  ಕೆೋಡಲಾಗತ್ತುತ.   ಆದರೆ  ಈ 
ಹಳ್ಳಿಯು ಬ್ದೆೀರೆ ಗ್ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಗ್ಗೆ  (ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.) ಸ್ವೆೀರಿದುದಾ.  2011-2012 ರ ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲೆ ನಮಮ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ವತ್ಯಿಂದ 
ಶ್ವೌಚಾಲಯದ  ಪರಚಾರವು  ಹೆಚಿಚಾತ್ತು.  ಜನರು  ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟಟಿಲು  ತಾವೆೀ  ಮುಂದಾದರು.  ಏಕೆಂದರೆ  ಹೆಚಿಚಾದ 
ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ  ಮೊದಲ್ನಂತೆ ಹೆೋಲಗಳಲ್ಲೆ,ಬಯಲುಗಳಲ್ಲೆ ಮಲವಿಸಜರ್ಮನೆ ಮಾಡಲು ಜಾಗವಿಲಲೆದಂತಾಯಿತ್ತು. ಈ 
ರಿೀತ್ ಶ್ವೌಚಾಲಯ ಕ್ಟಟಿಲು ಅಂದಾಜು ವೆಚಚಾ 14000 ರೋ ಗಳು ಆಗುತ್ತತದೆ (ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ 4.1).
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ಶೌಚಾಲಯವನ್ನುನು ಕ್ಟುಟವುದು ಯಾವಾಗ? 
 
ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ  ಬಂದ  ಯೀಜನೆಯನುನು  ತ್ಳ್ದು  ಎಲಾಲೆ  ಗ್ಗಾರಮಸಥೆರ  ಕಾಳಜಿವಹಸುವುದು  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ  ಸದಸಯರ 
ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿಯಾಗರುತ್ತತದೆ. ಆದರೆ ನೋರು ಮನೆಗಳ ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲವರನುನು ಬದ್ಗಟುಟಿ ಕೆಲವರಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ತರ ಅನುಕ್ೋಲ 
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು. ಮೊದಲೆೀ  ತ್ಳ್ಸದ  ಹಾಗ್ಗೆ  2009 ರಲ್ಲೆಯೀ  7 ರಿಂದ 8  ಮನೆಗಳಲ್ಲೆ  ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟ್ಟಿದದಾರು. 
ಅದರಲ್ಲೆ ಸಣಣಪಪ ಎಂಬುವನು ಒಬಬ. 

""ಶ್ವೌಚಾಲಯ  ನಮಾರ್ಮಣಕಾಕಗ  ಸಗುವ   ಸಹಾಯಧ್ನವು  ಹೆೋಸದಾಗ  ಕ್ಟುಟಿವ  ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಕೆೋಡಲಾಗುತ್ತತದೆ. 
ಮೊದಲೆೀ  ಕ್ಟ್ಟಿರುವ ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳ್ಗ್ಗೆ   ಅದರ ಕಾಲುಭ್ಯಾಗದಷಗುಟಿ  ಕೆೋನೆಯಲ್ಲೆ  ಕೆೋಡಬಹುದು.''  ಎಂದು  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. 
ಕ್ಛೆೀರಿಯಲ್ಲೆ ತ್ಳ್ಸಲಾಗತ್ತುತ.  ನಮಮ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಸದಸಯರು ಈ ವಿಚಾರವನುನು ತ್ಳ್ಸ ""ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಯನುನು ತೆಗ್ಗೆಯಿರಿ ಅದರ 
ಫೀಟ್ಟೆೋೀ ತೆಗ್ಗೆಯಲು ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಕ್ಛೆೀರಿಯ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಸ್ವೆಕೆರಟರಿ ಬರುತಾತರೆ  '' ಎಂದು ಹೆೀಳ್ದರು.  ಅದರಂತೆ ಕೆಲವರು 
ಗುಂಡಿಯನುನು ತೆಗ್ಗೆದರು.

ಸಣಣಪಪನು ಮೊದಲೆೀ ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ತೆಗ್ಗೆದು ಶ್ವೌಚಾಲಯ ಕ್ಟ್ಟಿ ಈಗ್ಗಾಗಲೆೀ ಬಳಸುತ್ತದದಾರೋ ಸಹ ಮುಖಂಡರು ಅವನಗ್ಗೆ 
""ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಯೀ ಹೆೋಸದಾಗ ಗುಂಡಿ ತೆಗ್ಗೆ ಅದರ ಪೂತ್ರ್ಮ ಹಣವನುನು ಕೆೋಡಿಸುತ್ತೀನ ''  ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೆೋಟಟಿರು. 
ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಸ್ವೆಕೆರಟರಿ ಫೀಟ್ಟೆೋೀ ತೆಗ್ಗೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಮುಖಂಡರೆೀ ಮುಂದೆ ನಂತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ತ್ತನನು ಪರ ಇದದಾವರ 
ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿಗಳ  ಫೀಟ್ಟೆೋೀವನುನು  ತೆಗ್ಗೆಸದರು.  ಹಾಗು  ಸಣಣಪಪ  ತೆಗ್ಗೆದ  ಹೆೋಸ  ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿಯ  ಫೀಟ್ಟೆೋೀವನೋನು 
ತೆಗ್ಗೆಸದರು.  ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿ  ತೆಗ್ಗೆದ್ದದಾ  ಮಕ್ಕವರು  ಮಾತ್ತರ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಸ್ವೆಕೆರಟರಿ  ಕೆೈ  ಬ್ದೆಚಚಾಗ್ಗೆ  ಮಾಡಿ  ಫೀಟ್ಟೆೋೀವನುನು 
ತೆಗ್ಗೆಸಬ್ದೆೀಕಾಯಿತ್ತು. 

ನಂತ್ತರ  ಕ್ರಮೀಣವಾಗ  ನಮಮ  ಊರಿನಲ್ಲೆ  ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳು  ಎದದಾವು.  ಕೆಲವರು  ಸವಾಂತ್ತ  ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲೆ  ಶ್ವೌಚಾಲಯ 
ಕ್ಟ್ಟಿದರೆ  ಇನುನು  ಕೆಲವರು  ಸ್ವಾಲವನುನು  ಮಾಡಿ  ""ಸಹಾಯಧ್ನ  ಸಗುತ್ತತದೆ.''  ಎಂಬ  ಧೆೈಯರ್ಮದಲ್ಲೆ  ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು 
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 ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ 4.1: ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು ಕ್ಟಟಿಲು ಆಗುವ ವೆಚಚಾ -
  1. ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ತೆಗ್ಗೆಯುವುದು
       ಇದನುನು ತೆಗ್ಗೆಯುವ ಕ್ೋಲ್            400 ರೋ
        ಗುಂಡಿಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ುವ 4 ಬಳೆಗಳು      1600 ರೋ
        ಗುಂಡಿಯ ಮೀಲ್ನ ಮುಚಚಾಳ        400 ರೋ

 2.ಚೆೀಂಬರ್ ಕ್ೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತುತ ಪಿಟ್ಟ್ ಗ್ಗೆ ಸ್ವೆೀರಿಸುವುದು
         ಚೆೀಂಬರ್ ಗ್ಗೆ                         350 ರೋ
         ಪೆೈಪ್ ಮತ್ತುತ ಎ ಲೆೋಬೀ              400 ರೋ

 3.ಕ್ಟಟಿಡದ ನಮಾರ್ಮಣ 
(2 ಮೀಸತರೂಗಳು ಮತ್ತುತ 2 ಸಹಾಯಕ್ರು, ಒಟುಟಿ 4 ದ್ನಗಳ ಕೆಲಸ)
          ಕ್ೋಲ್                               4800 ರೋ
          ಇಟ್ಟಿಗ್ಗೆ                              3600 ರೋ
          ಮರಳು                             1200 ರೋ
          3 ಚಿೀಲ ಸಮಂಟ್ಟ್                   750 ರೋ
          ಬ್ದಾಗಲು,ಕಟಕ                        700 ರೋ
......................................................................... 
           ಒಟುಟಿ ವೆಚಚಾ                        14200 ರೋ

ಚಿತ್ತರ ಐ:     ಮನೆ ಗ್ಗೆೋೀಡೆಗ್ಗೆ ಸ್ವೆೀರಿಸ
 ಕ್ಟ್ಟಿರುವ ಶ್ವೌಚಾಲಯ



ಕ್ಟ್ಟಿದಾದಾರೆ.  ಈ  ರಿೀತ್  ಕ್ಟ್ಟಿದ  ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳ ಸಹಾಯಧ್ನವನುನು  ಪಡೆಯಲು  ಕೆಲವರು  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ  ಹೆೋೀಗ 
ಕೆೀಳುವ ಧೆೈಯರ್ಮ ಮಾಡಿದರು.  ಅವರಿಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕ ಉತ್ತತರ ಇಷ್ಟೆಟಿೀ: ""ಒಂದು ದ್ನ ಖಂಡಿತ್ತ ಸಹಾಯಧ್ನ ಸಗುತ್ತತದೆ.''  ಇದೆೀ 
ರಿೀತ್  ಒಂದು  ದ್ನ  ಗ್ಗಾರಮ  ಸಭ್ಯೆಯಲ್ಲೆ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  . .  (P D O ಪಾರಜೆಕ್ಟಿ್  ಡೆವಲಪ್  ಮಂಟ್ಟ್  ಆಫೀಸರ್  )  ಅವರನುನು 
""ಮೊದಲೆೀ  ಕ್ಟ್ಟಿರುವ  ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಯಾವಾಗ  ಹಾಗೋ ಹೆೋಸದಾಗ  ಕ್ಟ್ಟಿರುವ  ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಸಹಾಯಧ್ನ 
ಯಾವಾಗ ಸಗುತ್ತತದೆ''? ಎಂದು ಕೆೀಳ್ದಾಗ ಅವರಿಂದ ಸಕ್ಕ ಉತ್ತತರವೂ ಅಷ್ಟೆಟಿೀ: ""ಒಂದು ದ್ನ ಖಂಡಿತ್ತ ಸಗುತ್ತತದೆ '' ಆದರೆ 
ಆ ದ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತತದೆಯೀ ಗ್ಗೆೋತ್ತಲಲೆ!

ಸಣಣಪಪ  ಮುಂತಾದವರು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಸಹಾಯಧ್ನದ  2 ಬಿಲ್ ಗಳನುನು ಪಡೆದ್ದಾದಾರೆ.  ಮಕ್ಕವರಲ್ಲೆ 
ಕೆಲವರು 2 ಬಿಲ್ ಪಡೆದ್ದಾದಾರೆ,  ಇನುನು ಕೆಲವರು 1 ಬಿಲ್ ಪಡೆದ್ದಾದಾರೆ ಅಷ್ಟೆಟಿೀ.  ಸ್ವಾಲ ಮಾಡಿ ಶ್ವೌಚಾಲಯ ಕ್ಟ್ಟಿದವರು 
ಸಹಾಯಧ್ನದ ನರಿೀಕೆಷಾಯಲ್ಲೆಯೀ ಇದಾದಾರೆ.

ಪಕ್ಕೆದ ಹಳಳಿಯ ಕ್ಥೆ :- -  
ನಮಮ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯು 200 ಮನೆಗಳನುನು ಹೆೋಂದ್ದುದಾ ನಮಗಂತ್ತ ದೆೋಡಡು ಹಳ್ಳಿಯೀ ,ಇದು ಬ್ದೆೀರೆ  ಗ್ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಗ್ಗೆ 
ಸ್ವೆೀರಿದೆ.

ಈ  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ  2009  ರಲೆಲೆೀ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಯಲ್ಲೆ  ಋಜು 
ಹಾಕಸಕೆೋಂಡು  ಬಳೆಗಳನುನು  ಕೆೋಟುಟಿ  ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿಯನುನು  ತೆಗ್ಗೆಯಲು 
ಹೆೀಳಲಾಗದದಾನುನು ನೀವು ಮೊದಲೆೀ ಓದ್ದ್ರಿ.  ಅದರಂತೆ ಕೆಲವರು ಪಿಟ್ಟ್ 
ಗುಂಡಿಯನುನು  ತೆಗ್ಗೆದರು  (ಚಿತ್ತರ  4.1).  ಇಲ್ಲೆ  6 ಅಡಿ  ಆಳದ  ಪಿಟ್ಟ್ 
ಗುಂಡಿಯನುನು ತೆಗ್ಗೆಯುವ ಕೆಲಸದ ಶರಮವನುನು ಗುರುತ್ಸಬ್ದೆೀಕ್ು.  ಇಂತ್ತಹ 
ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಯನುನು ತೆಗ್ಗೆಯಲು 2 ದ್ನ ಬ್ದೆೀಕ್ು. ಮದುವಿನ ಜಾಗವಿದದಾರೋ 
ಸಹ  1 ದ್ನ ಬ್ದೆೀಕ್ು.ಇಷ್ಟೆಟಿಲಾಲೆ ಕ್ಷಗಟಿಪಟುಟಿ ತೆಗ್ಗೆದು ಹಲವು ದ್ನಗಳಾದರೋ 
ಯಾವುದೆೀ  ಮಾಹತ್ಯಾಗಲ್ೀ  ಸಗದ  ಕಾರಣ  ಕೆಲವರು  ತೆಗ್ಗೆದ 
ಗುಂಡಿಗಳನುನು ಮುಚಿಚಾದರು. ಇನುನು ಕೆಲವರು ತೆಗ್ಗೆದ ಕ್ಕ್ಕಸ ಗುಂಡಿಯನುನು, 
ಕ್ಸದ ಗುಂಡಿಯಾಗ ಬಳಸದದಾರು.

2011 ರಲ್ಲೆ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ  ಸದಸಯರು  ಗಳೆೀ  ಮುಚಿಚಾದ  ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿಯನುನು 
ತೆಗ್ಗೆಸ,  ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿ  ತೆಗ್ಗೆಯದವರಿಗ್ಗೆ   ತೆಗ್ಗೆಯಲು  ಹೆೀಳ್ದರು.  ಈ 
ಹಂತ್ತದಲ್ಲೆಯೀ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಯಲ್ಲೆಯೀ  ಋಜು  ಹಾಕಸ  ಛೆೀಂಬರ್  ಗಳನುನು  ನೀಡಲಾಗತ್ತುತ.  ಮುಖಂಡರುಗಳೆೀ 
ಮುಂದೆ ನಂತ್ತು ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಸ್ವೆಕೆರಟರಿ ಬಂದಾಗ ಎಲಲೆರ ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಗಳ ಫೀಟ್ಟೆೋೀವನುನು ತೆಗ್ಗೆಸದರು.  ಅವರ ನೆೀತ್ತೃತ್ತವಾದಲ್ಲೆ 
ಎಷ್ಟ ೆೋಟಿೀ ಜನರ ಶ್ವೌಚಾಲಯಗಳನುನು ಕ್ಟ್ಟಿದರು.

ಅದೆೀ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಯ ಬ್ದೆೀರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ಮೊದಲೆೀ ಶ್ವೌಚಾಲಯ ಕ್ಟ್ಟಿದವರಿಗೋ ಸಹಾಯಧ್ನ ಸಗುವುದು ಎಂಬ ವಿಷಗಯ 
ಕೆೀಳ್ ಬಂತ್ತು.  ""ಹಾಗದದಾರೆ ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಯೋ ಮೊದಲೆೀ ಕ್ಟ್ಟಿದವರಿಗೋ  ಹಣ ಬರಲೆೀ ಬ್ದೆೀಕ್ು''  ಎಂದು ಗ್ಗಾರ.ಪಂ 
ಸ್ವೆಕೆರಟರಿಯನುನು   ಒಬಬ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಸದಸಯರು  ಒತಾತಯಿಸದರು.  ಹಾಗ್ಗಾಗ     ಇಲ್ಲೆಯೋ  ಮೊದಲೆೀ  ಕೆಲವರು 
ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟ್ಟಿದವರೋ  ಕ್ೋಡ  ಬ್ದೆೀರೆಡೆ  ಪಿಟ್ಟ್   ಗುಂಡಿಯನುನು  ತೆೋೀರಿಸ,  ನಂತ್ತರ  ಹಳೆಯ  ಶ್ವೌಚಾಲಯ 
ಗ್ಗೆೋೀಡೆಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಸುಣಣವನುನು  ಬಳ್ದು  ಹೆೋಸದರಂತೆ  ಮಾಡಿ  ಈ  ಯೀಜನೆಯ  ಲಾಭ  ಪಡೆಯುವ  ಅನುಕ್ೋಲ 
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು.  (ಇನುನು  ಕೆಲವರು ಮೊದಲೆೀ ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟ್ಟಿದದಾರೋ ಸಹ ಯಾವುದೆೀ  ಸಹಾಯಧ್ನದ ನರಿೀಕೆಷಾ 
ಪಡದೆೀ ಸುಮಮನದದಾರು.) ಹೀಗ್ಗಾಗ ಇವರನುನು  ಬಿಟಟಿರೆ  ಈ ಹಳ್ಳಿಯವ ರ ೆೀ  ಹೆಚಿಚಾನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲೆ ಸಹಾಯಧ್ನದ ಲಾಭ 
ಪಡೆದ್ದಾದಾರೆ. ಹಾಗ್ಗೆ ನೆೋೀಡಿದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗ್ಗೆ ""ಪರತ್ಯಬಬನಗೋ ಅವನ ದ ೆೀ  ಒಂದು ಕಾಯದಾ'' ಎಂಬಂತ್ತಹ ಯಾವ 
ದೆೋಡಡು ಅನಾಯಯವೂ ನಡೆದ್ಲಲೆ.  
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ಚಿತ್ತರ 4.1:   ಬಳೆಗಳನುನು ಹಾಕರುವ ಗುಂಡಿ



ಶ್ವೌಚಾಲಯ  ನಮಾರ್ಮಣಕೆಕ 
ನೀಡಲಾಗುವ  ಸಹಾಯಧ್ನದ 
ಮೀಲೆ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಕ್ಣುಣ  ಹಾಕ  ಈ 
ಸಹಾಯಧ್ನದಲ್ಲೆಯೀ  ಕ್ಂದಾಯ 
ವಸೋಲ್  ಮಾಡುವುದಾಗ 
ತ್ೀಮಾರ್ಮನಸದದಾರು.  ಇದು 
ಅನರಿೀಕಷಾತ್ತವಾಗದುದಾ,  ಇದನುನು 
ಅರಿಯದ  ಜನರು  ಶ್ವೌಚಾಲಯ 
ನಮಾರ್ಮಣಕೆಕ  ಸ್ವಾಲಗಳನುನು 
ಮಾಡಿದರು.  ಕ್ಟ್ಟಿದ  ಶ್ವೌಚಾಲಯದ 
ಸಹಾಯಧ್ನವನುನು  ಪಡೆಯಲು 
ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀದರೆ ಅಲ್ಲೆನ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಅವರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆರುವ  ಕ್ಂದಾಯ 
ಬ್ದಾಕಯನುನು(ಕೆಲವಮಮ 
ಸಹಾಯಧ್ನದ  ಒಟುಟಿ  ಮೊತ್ತತ 
10,000 ರೋ ಗಳಲ್ಲೆ  20%ರಷಗುಟಿ) 
ಮುರಿದು ಉಳ್ದ ಹಣವನುನು ಮಾತ್ತರ 
ಕೆೋಟಟಿರು.ಹೀಗ್ಗೆ  ಹಡಿದ  ಹಣವು 
ಸ್ವಾಲ  ತೆಗ್ಗೆದುಕೆೋಂಡಿದದಾ 
ಕೆಲವರಿಗಂತ್ತೋ  ಅನರಿೀಕಷಾತ್ತ 
ಬರೆಯಂತೆಯೀ ಇತ್ತುತ.

ಈ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ವೌಚಾಲಯ 
ನಮಾರ್ಮಣದ  ವಯವಸ್ವೆಥೆ  ವಯತಾಯಸವನುನು 
ನೆೋೀಡಿದಾಗ  ನಮಗನಸುವುದು: 
ಪಕ್ಕದ  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ 
ಸದಸಯರೆೀ  ಮುಂದೆೀ  ನಂತ್ತು 
ಎಲಲೆರಿಗೋ  2 ಬಿಲ್  ಗಳನುನು 
ಕೆೋಡಿಸದರು.  ನಮಮ  ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ 
ನಮಮ ಮುಖಂಡರು ತ್ತನನು ಪರ ಇದದಾ 
ಜನರಿಗ್ಗೆ  ಮಾತ್ತರ  ಬ್ದೆಂಬಲವಾಗದದಾರು. 
ಪಕ್ಕದ  ಹಳ್ಳಿಸಹಾಯಧ್ನದ 
ಮುಕಾಕಲು  ಭ್ಯಾಗ  ಲಾಭ  ಪಡೆದರೆ 
ನಮಮ  ಹಳ್ಳಿ  ಕೆೀವಲ  ಕಾಲು  ಭ್ಯಾಗ 
ಮಾತ್ತರ  ಲಾಭ ಪಡೆಯಿತ್ತು.  (ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ 
2)  ಇದು  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ  ಸದಯಸರ 
ಕೆೈಚಳಕ್ವೀ,  ಅಥವಾ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಚಮತಾಕರವೀ 
ಗ್ಗೆೋತ್ತಲಲೆ,ಈ ಪರಶ್ವೆನುಗ್ಗೆ ಉತ್ತತರ ಇನೋನು 
ಸಕಕಲಲೆ.
   
ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಾಯವಿಲಲೆದೆ ನಾವೆೀ ಮುಂದೆ ಹೆೋೀಗಲು  ಆಗುವುದ್ಲಲೆವೆೀ? ಇದರ ಉತ್ತತರ ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ 4.3 ರಲ್ಲೆ.
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ಬಾಕ್ಸ್ 4.2: ಚೆಕ್ ನಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತುತು ಜಾಬ್ ಕಾಡ್ರ್ಷ 
ವುಳಳಿವರನ್ನುನು ಹುಡ್ುಕ್ುವುದು

ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟಟಿಲು  ಒಟುಟಿ  10000 ರೋ  ಸಹಾಯಧ್ನವನುನು  ಈ  3 
ಹಂತ್ತಗಳಲ್ಲೆ ವಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತತದೆ ಎಂದು ಸಕಾರ್ಮರದ ಭರವಸ್ವೆ:
  
 ನಮರ್ಮಲ ಭ್ಯಾರತ್ತ ಅಭಿಯಾನದ್ಂದ (ಚೆಕ್ ಆಗ) 4700 ರೋ
  MGNREGA ಅನುದಾನ (ಖಾತೆಗ್ಗೆ)          4500 ರೋ
 ವೆೈಯುಕತಕ್ ಅನುದಾನ                                 800 ರೋ

ಮೊದಲನೆಯ  ಶ್ವೌಚಾಲಯದ  ಅನುದಾನವನುನು  ಚೆಕ್  ರೋಪದಲ್ಲೆ 
ವಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತತದೆ.  ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆ  ಖಾತೆಯಿಲಲೆದ  ಜನರು  ಇನೋನು  ಬಹಳಷಟಿದಾದಾರೆ. 
ಎರಡನೆಯದಾಗ ಚೆಕ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಸರು ತ್ತಪಿಪದದಾರೆ,  ಚೆಕ್ ಸವಾಲಪ ಹರಿದ್ದದಾರೆ,  ಚೆಕ್ 
ಬರೆಯುವಾಗ  ಸಣಣಪುಟಟಿ  ತ್ತಪುಪಗಳಾಗದದಾರೆ   ಅಂತ್ತಹ  ಚೆಕ್  ಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಬ್ದಾಯಂಕ್ 
ದುಡಡುನುನು ಕೆೋಡಲ್ಲಲೆ. 

ಆದರೆ  ಎಲಲೆರಿಗೋ ಚೆಕ್  ಗಳನುನು  ವಿತ್ತರಿಸಲಾಗದುದಾ,  ಇಂತ್ತಹ ಚೆಕ್  ಗಳನುನು  ಕೆೈ 
ಯಲ್ಲೆ ಹಡಿದು ಜನರು ಬ್ದಾಯಂಕ್ ನ ಬಳ್ ನಂತ್ದದಾರು. ಈಗ ಜನರು ಚೆಕ್ ಗಳ್ಂದ 
ಹಣ ಪಡೆದ ರಿೀತ್ ಚಮತಾಕರವೆೀ ಸರಿ!  ಅಲೆಲೆೀ ಇದದಾ ಒಬಬ ಏಜೆಂಟ್ಟ್   ""ನಮಮ 
ಚೆಕ್ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಣ ಕೆೋಡುತೆತೀನೆ, ನನಗ್ಗೆ ಒ ಬ್ದೆೋಬಬಬರು 200 ರೋ ಕ್ಮಷಗನ್ 
ನೀಡಬ್ದೆೀಕ್ು''  ಎಂದು ಹೆೀಳ್ದಾಗ ಜನರು ಬ್ದಾಯಂಕ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಸಗದ ಹಣ ಇವರಿಂದ 
ಹೆೀಗ್ಗೆ  ಸಗುತ್ತತದೆ?  ಎಂಬ ಅರಿವಿಲಲೆದೆ   ""ಸದಯ ನಮಮ ಕೆೈಗ್ಗೆ  ಹಣ ಸಕ್ಕರೆ  ಸ್ವಾಕ್ು'' 
ಎಂದು 200 ರೋ ಕ್ಮಷಗನ್ ಕೆೋಟಟಿರು. ಖಾತೆಯಿಲಲೆದವರು ಸ್ವೆೀರಿದಂತೆ  ಎಲಲೆರೋ 
ತ್ತಮಮ ತ್ತಪಾಪದ,  ಹರಿದ ಮತ್ತುತ ಬ್ದೆೀರೆ ಎಲಲೆ ರಿೀತ್ಯ ಚೆಕ್ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ಸಥೆಳದಲ್ಲೆಯೀ 
ಹಣ  ಪಡೆದರು!  ಆದರೆ  ಆ  ಏಜೆಂಟ್ಟ್  ಗ್ಗೆ  ಆ  ಚೆಕ್  ಗಳ್ಂದ  ಹಣ   ಹೆೀಗ್ಗೆ 
ಸಗುವುದು?  ಆ ಚೆಕ್ ಗಳನುನು  ಯಾರಿಗ್ಗೆ ಕೆೋಡುತಾತರೆ  ?  ಎಂಬ ಸಂಗತ್ ಇನುನು 
ಕ್ುತ್ತೋಹಲವಾಗಯೀ ಇದೆ.

ಒಂದು  ಮನೆತ್ತನಕೆಕ  ಬರುವ  ಎರಡನೆ  ಅನುದಾನವನುನು  ಆ  ಮನೆಯವರಿಗ್ಗೆ 
ಉದೆೋಯೀಗ  ಖಾತ್ರಯ  ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೆ  ಕೆೋಡಲಾಗುವುದು.   ""ಇದಕೆಕ  ಆ  ಮನೆಯ 
ಜಾಬ್ದ್ ಕಾಡ್ರ್ಮ ಗಳನುನು  ಹೆೋಂದ್ರುವ ಮೋರು ಜನರ ಹೆಸರನುನು  ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕ್ು. 
ಹೀಗ್ಗೆ ಅದೆೀ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಮೋರು ಜಾಬ್ದ್ ಕಾಡ್ರ್ಮ ಇಲಲೆದ್ದದಾರೆ  ಜಾಬ್ದ್ ಕಾಡ್ರ್ಮ 
ಗಳನುನು ಹೆೋಂದ್ರುವ ಬ್ದೆೀರೆ ಬ್ದೆೀರೆೀ ಮನೆಯ  3 ಜನರ ಹೆಸರನುನು ಕೆೋಟುಟಿ ಬಂದ 
ಅನುದಾನವನುನು ಪಡೆಯ ಬಹುದು''  ಎಂದು ಕ್ಛೆೀರಿಯವರು ಹೆೀಳ್ದದಾರು.  ಈ 
ರಿೀತ್  ಹೆಸರುಗಳನುನು  ಹುಡುಕ  ಉದೆೋಯೀಗ ಖಾತ್ರಯಲ್ಲೆ  ಹಣ  ಪಡಯೆುವುದು 
ತ್ತುಂಬ್ದಾ ಕ್ಷಗಟಿವಾಗತ್ತುತ.ಕೆಲವಮಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಒಬಬರೆೀ ಜಾಬ್ದ್ ಕಾಡ್ರ್ಮ 
ಹೆೋಂದ್ದುದಾ ಬ್ದೆೀರೆ ಇಬಬರು ಸಗದ ಕಾರಣ ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲೆ.
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ಬಾಕ್ಸ್ 4.3: ಪಾಪ ಕಾಳಪಪ ಶೌಚಾಲಯ ಕ್ಟಿಟದ     

ಸಕಾರ್ಮರ  ಜಾರಿಗ್ಗೆ  ತ್ತರುವ  ಯೀಜನೆಗಳು  ಒಳೆಳಿಯ  ರಿೀತ್ಯಲ್ಲೆದದಾರೋ  ಸಹ  ಜನರು  ಅದನುನು  ಸದುಪಯೀಗ 
ಪಡಿಸಕೆೋಳಳಿಲು ಹೆೋೀದಾಗ ಅನೆೀಕ್ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗುತ್ತತವೆ.  ಆಧ್ುನಕ್ ಜಿೀವನದ ಪೆೈಪ್ೀಟ್ಯ ಮಧೆಯ ತ್ತನನು ಸಂಸ್ವಾರದ 
ವಯವಹಾರಗಳನುನು  ತ್ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗ್ಗೆ  ನಡೆಸಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗುತ್ತರುವ ಒಬಬ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸಸಾನ  . . .  S S L C ಪಾಸ್ವಾಗರುವ 
ವಿದಾಯವಂತ್ತ ರೆೈತ್ತನು ದಡಡುನೆೀನಲಲೆ. ಆದರೋ ಸಹ ಆತ್ತ ಎದುರಿಸುವ ಕ್ಷಗಟಿಗಳು ಹಲವು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲೆರುತ್ತತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗೆ  ಒಬಬ  ಕಾಳಪಪ  ಎಂಬುವನು  ಸ್ವಾಮಾನಯ  ರೆೈತ್ತ.  ಈತ್ತ  ಸಣಣ  ಪುಟಟಿ  ಕ್ೋಲ್  ಕೆಲಸ  ಹಾಗೋ  ಆಗ್ಗೆೋಮಮ 
ಈಗ್ಗೆೋಮಮ ಸಗುವ ಪಕ್ಕದ ದೆೋಡಡು ದೆೋಡಡು ಊರುಗಳ್ಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಡಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾತ್ತ.  ಅವನ 
ಸಣಣ ಊರಿನಂದ ಪಂಚಾಯಿತ್  ಕ್ಛೆೀರಿಯು  3  ಕ.ಮೀ ದೋರದಲ್ಲೆದುದಾ ಅಲ್ಲೆಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗಲು ಬಸ್ವ್ ಅಥವಾ ಆ ಟ್ಟೆೋೀ 
ವಯವಸ್ವೆಥೆ  ಇಲಲೆ,  ತ್ತಮಮ  ಸವಾಂತ್ತ  ವಾಹನ,  ಸ್ವೆೈಕ್ಲ್  ಅಥವಾ  ಕಾಲು  ನಡೆಗ್ಗೆಯಲ್ಲೆಯೀ  ಹೆೋೀಗ  ಬ್ದೆೀಕ್ು.  ಈತ್ತನು  ಸಹ 
ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟ್ಟಿ  ನಮರ್ಮಲ  ಭ್ಯಾರತ್ತ  ಅಭಿಯಾನ  ಯೀಜನೆಯಡಿ  ಸಗುವ  ಸಹಾಯಧ್ನವನುನು  ಪಡೆಯಲು 
ಹೆೋೀದಾಗ ಅವನು ಪಟಟಿ ಪಾಡನುನು ಕೆೀಳ್.

ಕಾಳಣಣನಗ್ಗೆ ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು ಕ್ಟಟಿಲು ಸಕಾರ್ಮರದ್ಂದ ಸಹಾಯಧ್ನ ಸಗುತ್ತತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಗಯ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಸದಸಯರಿಂದ 
ತ್ಳ್ಯಿತ್ತು.  ಆದರೆ  ಹೆೀಗ್ಗೆ  ಕ್ಟುಟಿವುದು?  ಸಹಾಯಧ್ನವನುನು  ಪಡೆಯಲು  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.ಗ್ಗೆ  ಏನಾದರೋ  ದಾಖಲೆಗಳನುನು 
ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕಾ?  ಎಂಬ ಆತ್ತನ ಪರಶ್ವೆನುಗ್ಗೆ  ಉತ್ತತರ ಸಗದೆ,  ಅವನೆೀ  ಖುದಾದಾಗ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ  ಹೆೋೀದ.  ಪಂಚಾಯಿತ್ 
ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀದ ಮೊದಲನೆೀ ದ್ನ . .  P D O ಇರಲ್ಲಲೆ. ಅವರ ಕೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೂಯನ್ ನನುನು ಕೆ ಳ್ದಾಗ ಆತ್ತೆೀ  
ಕಾಳಪಪನಗ್ಗೆ  ""ಇಲೆಲೆೀ ಕೆೋಡುವ ಫಾರಂ ಅನುನು ಭತ್ರ್ಮ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕ್ು. ಅದಕೆಕ ನನನು ಮತ್ತಚಲಾವಣೆಯ ಗುರುತ್ನ 
ಚಿೀಟ್, ಆಧಾರ್ ಚಿೀಟ್ಯನುನು ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕ್ು'' ಎಂದು ಹೆೀಳ್ದ  ""ಸರಿ'' ಎಂದು ಕಾಳಪಪನು  ""ಹಾಗ್ಗಾದರೆ ನನಗ್ಗೆ ಫಾರಂ 
ಕೆೋಡಿ ಭತ್ರ್ಮ ಮಾಡುತೆತೀನೆ''   ಎಂದಾಗ  ""ಇಲಾಲೆ ಫಾರಂಗಳು ಖಾಲ್ಯಾಗವೆ''  ಎಂದು ಹೆೀಳ್ದ.  ಕಾಳಪಪ  ""ಸರಿ 
ಹಾಗ್ಗಾದರೆ ಮತೆತ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೀನ'' ಎಂದು ಹೆೋೀದ.

ಮಾರನೆ ದ್ನ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಕಾಳಪಪ ಬಂದಾಗ . .  P D O ಇದದಾರು. ಕಾಳಪಪ ಪೂಯನ್ ನ ಬಳ್ ಹೆೋೀಗ 10 ರೋ ಕೆೋಟುಟಿ 
ಫಾರಂ ಪಡೆದು ಸರಿಯಾಗ ಭತ್ರ್ಮ ಮಾಡಿ ಕೆೋಟಟಿರೋ ಸಹ ಪೂಯನ್ ಅದನುನು ಸವಾೀಕ್ರಿಸಲ್ಲಲೆ. ""ಬಹುಶಃ ಈ ಅಡಿಗ್ಗೆಗ್ಗೆ 
ಇನೋನು   ಒಗಗೆರಣೆ  ಬ್ದೆೀಕ ೆೀ ನೆೋೀ''  ಎಂದು  ಯೀಚಿಸ  ಭತ್ರ್ಮ  ಮಾಡಿದ  ಫಾರಂ  ಹಾಗೋ  ತಾನು  ತ್ತಂದ್ದದಾ  ಮತ್ತ 
ಚಲಾವಣೆಯ ಗುರುತ್ನ ಚಿೀಟ್,  ಆಧಾರ್ ಚಿೀಟ್ಯ ಜೆೋತೆ  30 ರೋ ಮುಚಿಚಾಟುಟಿ ಕೆೋಟಟಿನು.  ಆಗ ಪೂಯನ್  ""ನಾನು 
ಮರೆತ್ದೆದಾ ಕ್ಣಯಯ ಇವುಗಳ ಜೆೋತೆ  ನನನು ಉದೆೋಯೀಗ ಖಾತ್ರ ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆಯ ಜಾಬ್ದ್ ಕಾಡ್ರ್ಮ ಸಂಖೆಯಯನುನು 
ತ್ತರಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ''.  ಆಗ  ಕಾಳಪಪನು  ""ನನೆನುಯೀ  ಹೆೀಳ್ದೆರ  ತ್ತರುತ್ತದೆದಾ  ಈಗ  ಮತೆತ  ನಾನು  ನಾಳೆ  ಪ ೆಟ್ಟೆೋರೀಲ್ ಖಚುರ್ಮ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬ ರೆೋೀಹಾಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಲಲೆಪಾಪ'' ! ಎಂದು ಗ್ಗೆೋಣಗುತ್ತದದಾ. ಪೂಯನ್ ಹೆೀಳ್ದ ""ನೀನು ಅದನುನು ನಾಳೆಯೀ 
ತ್ತರಬ್ದೆ ಕ್ುೆೀ .  ಏಕೆಂದರೆ  ಅದಕೆಕ  ಋಜು  ಹಾಕಸಬ್ದೆೀಕ್ು.  . .  P D O ಸ್ವಾಹೆೀಬರು  ನಾಳೆಯ  ನಂತ್ತರ  ಒಂದು  ವಾರ 
ರಜೆಯಲ್ಲೆರುತಾತರೆ.''   

ಆದರೆ ನಾಳೆಯೀ ಕಾಳಪಪನಗ್ಗೆ ಅಡಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸವಿತ್ತುತ. ಆತ್ತನ ಒಂದು ದ್ನದ ಕ್ೋಲ್ 250 ರೋಗಳು.  . .  P D O ಸ್ವಾಹೆೀಬರ 
ಒಂದು ಋಜುವಿಗ್ಗೆ ಕಾಳಪಪನ ಒಂದು ದ್ನದ ಕ್ೋಲ್ ಹಾಳಾಗುವ ಪರಿಸಥೆತ್ ಬಂತ್ತು. ಸರಿ ಕ್ೋಲ್ ಹೆೋೀದರು ಪರವಾಗಲಲೆ 
ಎಂದು ರಜೆ ಹಾಕ ಕಾಳಪಪನು ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೆ  . .  P D O ಸ್ವಾಹೆೀಬರು ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಮೀಟ್ಂಗ್ಗ್ ಗ್ಗೆ 
ಹೆೋೀಗದದಾರು.  ಪೂಯನ್ ನನುನು  ""ಇವತ್ತುತ  ಬರುತಾತರ?''  ಎಂದು ಕೆೀಳ್ದದಾಕೆಕ  ""ಇಲಾಲೆ  ಕ್ಣಯಯ ನಂಗ್ಗೆೀನೋ ಗ್ಗೆೋತ್ತಲಲೆ'' 
ಎಂದು ತ್ರಸ್ವಾಕರದ್ಂದ ಮಾತ್ತನಾಡಿದ. 

ಬರಿೀ . . .  S S L C ಓದ್ದ ಕಾಳಪಪನಗ್ಗೆ ವಿದೆಯ ಕ್ಡಿಮ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೀಚಿಸದ್ದಾೀರಾ? ಇಲಾಲೆ! ಪೂಯನ್ ನ  ಮಾತ್ನ 
ಒಳ ಅಥರ್ಮವು ಕಾಳಪಪನಗ್ಗೆ ತ್ತಕ್ಷಾಣ ಆಯಿತ್ತು.  ""ಈ ಪೂಯನ್ ನ ಜೆೀಬಿಗ್ಗೆ  50 ರೋ . .  P D O ಸ್ವಾಹೆೀಬರ ಖಾತೆಗ್ಗೆ  100 
ಹಾಕದರೆ ಇವನೆೀ ಖುದಾದಾಗ ಋಜು ಹಾಕಸುವನೆೀನೆೆೋೀ''  ಎಂದು ಕಾಳಪಪ ಪೂಯನ್ ನನುನು  ಸಮಾಧಾನವಾಗ ಹೆೋರಗ್ಗೆ 
ಕ್ರೆದು ಅವನ ಕೆೈಗ್ಗೆ 150 ರೋ ಇಟುಟಿ ತಾನುತ್ತಂದ್ದದಾ ಜಾಬ್ದ್ ಕಾಡ್ರ್ಮ ಸಂಖೆಯ ಯನುನು ಕೆೋಟಟಿನು. ಆಗ ಪೂಯನ್ "" ನೀನು 
ಆದಷಗುಟಿ ಬ್ದೆೀಗ ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ಯನುನು ತೆಗ್ಗೆದು ಬಿಡು ಹಾಗ್ಗೆೀ ನನನು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳ್ಗೋ ಸಹ ವಿಷಗಯ ತ್ಳ್ಸಬಿಡು 
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮತೆತ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಸ್ವೆಕೆರಟರಿ ಇನುನು ಎರಡು ದ್ನ ಬಿಟುಟಿಕೆೋಂಡು ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಯ ಫೀಟ್ಟೆೋೀ ತೆಗ್ಗೆಯೀಕೆ 
ಬರುತ್ತೀವಿ'' ಎಂದ. 



ಕ್ಟಿಟದ  ಶೌಚಾಲಯವನ್ನುನು ಯಾವ ಮಟಿಟಗೆ ಬಳಸುತಿತುದಾದುರೆ?
ಈ ಯೀಜನೆಯು ಗ್ಗಾರಮ ನೆೈಮರ್ಮಲಯಕಾಕಗ ಇದದಾರೋ,  ಈ ಉದೆದಾೀಶ ಪೂರೆೈಸಲಲೆ.  ಜನರು ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು ಕ್ಟ್ಟಿದಾದಾರೆ, 
ಆದರೆ ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು ಬಳಸುವಲ್ಲೆ ಮಾತ್ತರ ಹಂದೆ ಉಳ್ದ್ದಾದಾರೆ.  ತ್ತಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆನ ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು ಹೆಂಗಸರು 
ಮತ್ತುತ  ಮಕ್ಕಳು  ಮಾತ್ತರ  ಬಳಸುತ್ತದಾದಾರೆ.  ವಯಸಕರು  ಶ್ವೌಚಾಲಯದಲ್ಲೆ  ಕ್ೋರಲು  ಹಂಜರಿಯುತಾತರೆ.  ಮತೆೋತಂದು 
ವಿಷಗಯವೆಂದರೆ  ""ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಎಲಲೆರೋ  ಬಳಸದರೆ  ಹಾಗೋ  ಹೆಚುಚಾ  ಬಳಸದರೆ  ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿಯು  ಬ್ದೆೀಗ 
ತ್ತುಂಬುತ್ತತದೆ.  ಅದನುನು  ಸವಾಚಛ  ಗ್ಗೆೋಳ್ಸುವುದು  ಅಸಹಯದ  ಕೆಲಸ''  ಎಂಬ  ಭಯ.  ಹೆೋಲಗಳಲ್ಲೆ  ಬಯಲುಗಳಲ್ಲೆ 
ಮಲವಿಸಜರ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲ್ನಂದಲೋ ರೋಢಿಯಲ್ಲೆದುದಾ,  ಇನುನು ಕೆಲವರು ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು ಕ್ಟ್ಟಿದದಾರೋ ಸಹ 
ಬಳಸುತ್ತಲಲೆ.

ಬ್ದೆೋವೆರ್ಮಲ್  ಗಳ  ಬಳ್  ಪಿಟ್ಟ್  ಗುಂಡಿಯನುನು  ತೆಗ್ಗೆಯುವುದರಿಂದ  ಮತ್ತುತ  ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟುಟಿವುದರಿಂದ  ಮಲವು 
ಅಂತ್ತಜರ್ಮಲವನುನು ಸ್ವೆೀರಿ ನೀರು ಕ್ಲುಷತ್ತವಾಗುವುದಲಲೆದೆೀ ಕಾಲರಾದಂತ್ತಹ ಸ್ವಾಂಕ್ರಮಕ್ ರೆೋೀಗ ಹರಡುವುದೆಂದು ನಮಗ್ಗೆ 
ತ್ಳ್ಯ ಪಡಿಸಲಲೆ.
ನಮಮ ಊರಿನ ಶ್ವಾಲೆಯ ಶ್ವೌಚಾಲಯವು ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ವತ್ಯಿಂದ 6 ವಷಗರ್ಮಗಳ   ಹಂದೆ ಕ್ಟ್ಟಿದುದಾ ಇದಕೆಕ ರೋ. 25,000 ಗಳ 
ಅನುದಾನವು ಸಕಕತ್ತುತ. ಇದರಲ್ಲೆ ಶ್ವಾಲಾ ಶಕ್ಷಾಕ್ರಿಗ್ಗೆ ಪರತೆಯೀಕ್ ಹಾಗೋ ಮಕ್ಕಳ್ಗ್ಗೆ ಅನುಕ್ೋಲವಾದ ಶ್ವೌಚಾಲಯ ವಯವಸ್ವೆಥೆ ಇದೆ.

ಶ್ವಾಲೆಯ ಶ್ವೌಚಾಲಯಕೆಕ  ಮುಂಚಿತ್ತವಾಗಯೀ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೆ ಶ್ವೌಚಾಲಯ ಕ್ಟ್ಟಿದುದಾ  ಇದನುನು  ಕೆೀವಲ ಒಂದೆರೆಡು 
ವಷಗರ್ಮಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸದಾದಾರೆ.  ಇತ್ತೀಚೆಗ್ಗೆ   ಇದು ಹಾಳಾಗದುದಾ,  ಇದರ ಬಗ್ಗೆಗೆ  ಅಂಗನವಾಡಿಯ ತಾಯಂದ್ರ ಸಭ್ಯೆಯಲ್ಲೆ 
ಅನೆೀಕ್  ಬ್ದಾರಿ  ಚಚೆರ್ಮ  ನಡೆಸದದಾರೋ  ಸಹ  ಈ ಸಮಸ್ವೆಯಗ್ಗೆ  ಪರಿಹಾರ  ಇನೋನು  ಸಕಕಲಲೆ.  ಹಾಗ್ಗಾಗ  ಮಕ್ಕಳು  ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆಯೀ ಬಯಲುಗಳ್ಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗ ಮಲವಿಸಜರ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನವಾಯರ್ಮವಾಗದೆ.
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ಕಾಳಪಪನು ಊರಿಗ್ಗೆ ಬಂದು  ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಯನುನು ತೆಗ್ಗೆದನು ಹಾಗ್ಗೆೀ ಇನುನು ಕೆಲವರು ತೆಗ್ಗೆದ್ದದಾರು.ಇನೆನುರಡು ದ್ನ ಬಿಟುಟಿ 
ಪೂಯನ್ ಹಾಗೋ ಸ್ವೆಕ್ರಟರಿ ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಗಳ ಫೀಟ್ಟೆೋೀತೆಗ್ಗೆಯಲು ಬಂದರು.  ಕಾಳಪಪನು ತೆಗ್ಗೆದ ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಯು 
ಸರಿಯಾಗಯೀ ಇತ್ತುತ.  ಆದರೋ ಸಹ ಈ ಗುಂಡಿ ಇನೋನು ಸವಾಲಪ ಅಗಲ,  ಉದದಾವಿರಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ,ಹಾಗ್ಗೆ  ..ಹೀಗ್ಗೆ  ಎಂದು 
ವಯಂಗಯವಾಡುತ್ತತ  ""ಇದರ  ಫೀಟ್ಟೆೋೀ  ತೆಗ್ಗೆಯಲು  ಆಗುವುದ್ಲಲೆ  ಕೆೋನೆಯಲ್ಲೆ  ಇಲ್ಲೆಗ್ಗೆ  ಬರುತೆತೀವೆ.  ನೆೋೀಡೆೋೀಣ'' 
ಎಂದು ಇನುನು  ಕೆಲವರು ತೆಗ್ಗೆದ್ದದಾ  ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಗಳ ಫೀಟ್ಟೆೋೀ ತೆಗ್ಗೆಯಲು ಹೆೋೀದರು.  ಆಗ ಕಾಳಪಪನು ಏ ನೆೋೀ 
ವಿಚಾರಿಸುವ ಹಾಗ್ಗೆ ಹಂದೆ ಹೆೋೀದನು. ಪುನಃ 200 ರೋ ಅವನ ಕೆೈ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತುತ.  ಮತ್ತುತ ಪಿಟ್ಟ್ ಗುಂಡಿಯ ಫೀ ಟ್ಟೆೋೀ 
ತೆಗ್ಗೆಯಲಾಯಿತ್ತು. ""ನನನು ಫೆೈಲ್ ನ . .  P D O ಗ್ಗೆ ಹೆೀಳ್ ಬ್ದೆೀಗ ಮುಂದಕೆಕ ಕ್ಳ್ಸತೀವಿ''  ಎಂದು ಹೆೀಳ್ ಪೂಯನ್ ಮತ್ತುತ 
ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಸ್ವೆಕೆರಟರಿ ಹೆೋೀದರು.

ಇದಾದ ಒಂದು  ವಾರದಲ್ಲೆಯೀ ಕಾಳಪಪನು  ಶ್ವೌಚಾಲಯವನುನು  ಕ್ಟ್ಟಿಸದನು.  ಆದರೆ  ತ್ತನನು  ಸವಾಂತ್ತ  ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲೆ 
ಅಲಾಲೆ! ಅಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಸವಾಲಪ ಸ್ವಾಲವನುನು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಧ್ನ ಸಕಾಕಗ ವಾಪಸ್ವ್ ಕೆೋಡಬಹುದು  ಎಂಬ ಧೆೈಯರ್ಮದಲ್ಲೆದದಾ. 
ಒಂದರೆಡು ವಾರಗಳ ನಂತ್ತರ ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ ಆಗರಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀದನು. ಪೂಯನ್ ನ "" 
ಕ್ಂಪೂಯಟರ್ ಚಾಜ್ರ್ಮ ಇಲಾಲೆ... ''ಎಂಬ ರಾಗವನುನು ನಲ್ಲೆಸಲು ಕಾಳಪಪನ ರೋ 300 ಖಚಾರ್ಮಯಿತ್ತು.

ಅಂತ್ತೋ ಕಾಳಪಪನಗ್ಗೆ  ಮೊದಲ ಬಿಲ್ ಆಯಿತ್ತು.  ಒಂದೆರಡು ತ್ಂಗಳ ನಂತ್ತರ ಎರಡನೆಯ ಬಿಲ್ ಕ್ೋಡ ಆಯಿತ್ತು. 
ಮೋರನೆಯ ಬಿಲ್ ನ ಹಣವನುನು ಕಾಳಪಪ ಇನೋನು ಕ್ಂಡಿಲಲೆ.

ಹೀಗ್ಗೆ ಕಾಳಪಪನಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕ ಹಾಗೋ ಸಗಬ್ದೆೀಕಾದ ಸಹಾಯಧ್ನ ಅವನ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಕ್ಛೆೀರಿಯ ಓಡಾಟಕೆಕ ಹಾಗೋ ಕ್ಛೆೀರಿಯ 
ಪೂಯನ್ ನ ಜೆೀಬಿಗ್ಗೆ ಸ್ವೆೀರಿತ್ತುತ. ಯಾರದೆೀ ಸಹಾಯವಿಲಲೆದೆ ಸವಾಂತ್ತವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ ಕೆೋಳಳಿಲು ಹೆೋೀದಾಗ ಕಾಳಪಪನು 
ಎದುರಿಸದ ತೆೋಂದರೆಗಳೆೀ ನಮಮಲಲೆರ ಗತ್. ಅವನಗ್ಗೆ ಗ್ಗಾರ. ಪಂ ಸದಸಯರ ಬ್ದೆಂಬಲವಿರಲ್ಲಲೆ. ಎಷ್ಟ ೆೋಟಿೀ ಹಳ್ಳಿಯವರು 
ಸಕಾರ್ಮರದ ಅನುಕ್ೋಲಕ್ರ ಯೀಜನೆಗಳು ಬಂದರೋ ಬಳಸಕೆೋಳಳಿಲು ಹಂಜರಿಯುವುದು, ರಾಜಕೀಯದವರ ಬ್ದೆಂಬಲ 
ಇದದಾರೆ  ಮಾತ್ತರ  ಮುಂದೆ  ಹೆೋೀಗುವುದು:  ಇದರಲ್ಲೆ  ಆಶಚಾಯರ್ಮವಿದೆಯೀ?  ಹೀಗ್ಗೆ  ನೆೋೀಡಿದರೆ  ಕಾಳಪಪನಂತ್ತಹವರೆೀ 
ಹೆಚುಚಾ.  ಯೀಜನೆ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ ಲಾಭವಾದರೆ ಅದರ ಇ ನೆೋನುಂದು ರಿೀತ್ ನಷಗಟಿವಾಗರುತ್ತತದೆ......ಸಮಯ, ಹಣ, 
ಒತ್ತತಡ.



5. ಗಾರಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು :

ಸಮೃದಿಧಿಯಿಂದ ಕಾಷಾಮಕೆಕೆ

ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಮನೆ ಬ್ದಾಗಲ್ಗ್ಗೆ ಬಂದವರು ಅಪರಿಚಿತ್ತರಾದರೋ ಸಹ ಅವರಿಗ್ಗೆ ಕ್ುಡಿಯಲು ಒಂದು ಲೆೋೀಟ 
ನೀರು ಕೆೋಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ.  ಆದರೆ, ಕ್ಳೆದ ವಷಗರ್ಮದ್ಂದ ಒಂದು ಹೆೋತ್ತನ ಊಟವನಾನುದರು ಕೆೋಡುವರೆೀನೆೋೀ, ಆದರೆ 
ಒಂದು ಲೆೋೀಟ ನೀರು ಕೆೋಡಲು ಹಂದೆ ಮುಂದೆ ನೆೋೀಡುವಂತಾಗದೆ. 

ಇಪಪತ್ತುತ ವಷಗರ್ಮಗಳ ಹಂದೆ ನೀರಿನ ಅಭ್ಯಾವ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಸ್ವಾಕ್ಷಗುಟಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತತ್ತುತ.  ಕೆರೆ ಕ್ಟ್ಟೆಟಿಗಳಲ್ಲೆ ಹಾಗೋ ರೆೈತ್ತರ ಬ್ದಾವಿ 
ಗಳಲ್ಲೆ ನೀರು ಇರುತ್ತತ್ತುತ. ಆಗ ನಮಗ್ಗೆ ಬರಗ್ಗಾಲ ಎಂದರೆ ಅಥರ್ಮ ಬ್ದೆಳೆಗಳ ಸಮಸ್ವೆಯ, ಆಹಾರದ ಕೆೋರತೆೆ ಎಂದ್ತೆತೀ ಹೆೋರತ್ತು 
ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಪರದಾಡುವುದು ಅಲಲೆ. ದನಕ್ರುಗಳ್ಗ್ಗೆ, ತೆಂಗನ ಗಡಗಳ್ಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಕ್ಷಗುಟಿ ನೀರನುನು ಕೆೋಡುತ್ತದೆದಾವು. 

ಮನುಷಗಯನ ಅತ್ ಆಸ್ವೆಗಳ್ಂದ ಆಥಿರ್ಮಕ್ವಾಗ ಮುಂದುವರೆಯಲು ವಾಣಿಜಯ ಬ್ದೆಳೆಗಳಾದ ಅಡಿಕೆ,  ತೆಂಗು,  ಬ್ದಾಳೆ ಇವುಗಳನುನು 
ಬ್ದೆಳೆಸಲು ಪಾರರಂಭಿಸದೆವು.  ಬ್ದೆೀಸಗ್ಗೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಚುಚಾ ನೀರು ಕೆೋಡಲು ಮುಂದಾದೆವು.  ಈ ವಷಗರ್ಮಗಳಲ್ಲೆ ನೀರನುನು ಅತ್ಯಾಗ 
ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ವೆಯ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕ್ಲಪನೆಯೋ ನಮಗರಲ್ಲಲೆ.  ಒಬಬರನೆೋಬಬರು ನೆೋೀಡಿ 
ಕೆೋಂಡು ತಾ ಮೀಲು ನಾ ಮೀಲು ಎಂದು ಸ್ವಾವಿರಗಟಟಿಲೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನುನು ಬ್ದೆಳೆಸಲಾರಂಭಿಸದೆವು.  ಕೆರೆ ಬ್ದಾವಿಗಳಲ್ಲೆ 
ನೀರಿನ ಮಟಟಿ ಕ್ಡಿಮಯಾದಂತೆ ಬ್ದೆೋರ  ್ವೆಲ್ ಗಳನುನು ಅಗ್ಗೆಯಲು ಪಾರರಂಭಿಸದವೆು.

ಭೋಮಯ ಕೆಳಗ್ಗೆ ಸಮುದರದಂತೆ ನೀರಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ಯಾವನೆ ಜನರ ಮನಸನಲ್ಲೆ ಆಳವಾಗ ಬ್ದೆೀರೋರಿದೆ.  ""ನಾವು ದೆೀವರಿಗ್ಗೆ 
ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ವಾಕರಗಳನುನು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಯನುನು ತ್ತಪಪದೆ ಸಲ್ಲೆಸದರೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಕಾರಣಕ್ೋಕ ದೆೀವರು  ನಮಮ ಕೆೈ ಬಿಡುವುದ್ಲಲೆ'', ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 
ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ ಜಲರೆೀಖೆಯುಳಳಿವರನುನು, ಅಥವಾ ದೆೀವರ ಮೋಲಕ್, ನೀರಿರುವ 
ಜಾಗವನುನು ಸೋಚಿಸಲು ತ್ೀಮಾರ್ಮನ ಮಾಡುತಾತರೆ.  ಇನುನು ಬ್ದೆೋವೆರ್ಮಲ್ 
ಕೆೋರೆದಾಗನಂದ ಮನೆ ಬ್ದಾಗಲ್ಗ್ಗೆ ನೀರನುನು ತ್ತರುವ ತ್ತನಕ್ ಬರುವ 
ಪರಿಸಥೆತ್ಗಳೆಲಾಲೆ ನಮಗ್ಗೆ ಚೆನಾನುಗ ತ್ಳ್ದವೆೀ ಆಗವೆ:  ಊರಿನಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬ್ದೆೋರ್ 
ವೆಲ್ ಕೆೋರೆಸುವುದಕೆಕ ಲಾರಿ ತ್ತರಿಸುವುದು. ಸಕ್ಕ ನೀರಿಗ್ಗೆ ತ್ತಕ್ಕ ಕೆಪಾಸಟ್ ಇರುವ 
ಮೊೀಟರ್ ಬಿಡುವುದು.  ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್  ಮುಚಿಚಾ ಮನೆಗಳ್ಗ್ಗೆ ನೀರು ತ್ತರುವುದು. 
ಬ್ದೆೋರ  ್ ವೆಲ್ ನಲ್ಲೆ  ನೀರು ಕ್ಡಿಮ ಆದರೆ ಲೆಂತ್ ಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ ಮೊೀಟರ್ 
ಅನುನು ಇನೋನು ಕೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ೋಡಿಸುವುದು.  ಅನವಾಯರ್ಮ ಮೊೀಟರ್ ಕೆಟಟಿರೆ ಅದನುನು 
ಎತ್ತ ರಿಪೆೀರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.  ಸ್ವಾಟಿಟರ್ಮರ್ ಕೆಟಟಿರೆ ತಾವೆೀ ರಿಪೆೀರಿ ಮಾಡಿ 
ಕೆೋಳುಳಿವುದು. ಇವೆಲಾಲೆ ಕೆಲಸಗಳನುನು ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವರು ನೀರು ಕ್ುಡಿದಂತೆ 
ಮಾಡಿ ಮುಗಸುತಾತರೆ.

ಕಾಷಾಮದತತು ಜಾರಿದುದು ಒಂದು ದಶ್ಕ್ದಲ್ಲಿ
ಸಕಾರ್ಮರ ಊರಿನ ಜನರಿಗ್ಗೆ ಕ್ುಡಿಯುವ ಹಾಗು ಮನೆ ಬಳಕೆಗ್ಗಾಗ ಸುಮಾರು 
ಮೋವತ್ತುತ ವಷಗರ್ಮಗಳ ಹಂದೆ ಬ್ದೆೋವೆರ್ಮಲ್ ನುನು ಕೆೋರೆಸ ಕೆೈಯಲ್ಲೆ ಒತ್ತುತವಂತೆ 
ಪೆೈಪ್ ನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗತ್ತುತ.  ಜನರು ಸವಾತ್ತಃ ಬ್ದೆೋವೆರ್ಮಲ್   ಪಂಪನುನು ಒತ್ತ 
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ಚಿತ್ತರ.  5.1: ಸ್ವಾವರ್ಮಜನಕ್ರ ಸಸಟಿನರ್ಮ



ಬಿಂದ್ಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲೆ ನೀರನುನು ಒಯುಯತ್ತದದಾರು. ಊರಿನ ಜನರಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಕ್ಷಗುಟಿ ಪರಮಾಣದ ನೀರು ಪೂರೆೈಕೆಯಾಗುತ್ತತ್ತುತ. 
ಹೀಗದದಾರೋ ಸಹ ಜನರ ಮಚುಚಾಗ್ಗೆ ಪಡೆಯಲು 2002 ರಲ್ಲೆ 
ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಸದಸಯರು ಮೊದಲ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನುನು ಸಕಾರ್ಮರದ 
ಹಣದ್ಂದ ಕೆೋರೆಸದರು. (ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳನುನು ಸಕಾರ್ಮರಿ 
ಜಮೀನನಲ್ಲೆ ಮಾತ್ತರ ಕೆೋರೆಸಲಾಗುತ್ತತದೆ. ) ಅವಕೆಕ ಪಂಪ್ 
ಸ್ವೆಟ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸ ಆಗ ಇದದಾ 80  ಮನೆಗಳ್ಗ್ಗೆ ಅಲಲೆಲ್ಲೆ 
ಮೋರು ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳನುನು (ಪರತ್ಯಂದು ಸುಮಾರು 
3000  ಲ್ೀಟರ್ ನೀರು ಹಡಿಸುತ್ತತದೆ.)  ಇಟುಟಿ ಪೆೈಪ್ 
ಗಳನುನು ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗತ್ತುತ.  2003  ರ 
ಹೆೋತ್ತಗ್ಗೆ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮಗಳನುನು ಪಂಪ್ ಸ್ವೆಟ್ಟ್ ನಂದ ತ್ತುಂಬಿಸಲು 
ಶುರುವಾಯಿತ್ತು.  ಇದಕೆಕ ನೀರನುನು ತ್ತುಂಬಿಸಲು ನಮಮ 
ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬಬ ವಯಕತಯನುನು (ವಾಟರ್ ಮಾಯನ್ ಅಥವಾ 
ಪಂಪ್ ಆಪರೆೀಟರ್) ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಯಿಂದ ನೆೀಮಸಲಾಗತ್ತುತ. 
(ಬ್ದಾಕ್ಸಾ್ 5.1)  ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳನುನು 6  ತ್ಂಗಳ್ಗ್ಗೆೋಮಮ ಮಾತ್ತರ 

(ಚಿತ್ತರ 5.1)  ಸವಾಚಛಗ್ಗೆೋಳ್ಸುತ್ತದದಾರಿಂದ ಕ್ುಡಿಯುವ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಪರತೆಯೀಕ್ವಾಗ ನಲ್ಲೆಯನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗತ್ತುತ.  ಮತ್ತುತ 
ದನಕ್ರುಗಳ್ಗ್ಗೆ ತೆರೆದ ತೆೋಟ್ಟಿಯನುನು ಕ್ಟಟಿಲಾಗತ್ತುತ. (ಚಿತ್ತರ 5.2)
ಆ  ವಷಗರ್ಮಗಳಲ್ಲೆ  ನೀರಿನ  ಸಮಸ್ವೆಯ  ಇಲಲೆದ  ಕಾರಣ  ಮೋರು  ಸಸಟಿನರ್ಮಗಳು  ತ್ತುಂಬಿ  ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆದದಾ  ಗುಂಡಿಗಳ್ಗ್ಗೆ  ನೀರು 
ಹರಿಯುತ್ತ್ತುತ.  ಮನೆ ಬಳಕೆ  ಹಾಗೋ ಕ್ುಡಿಯುವ ನೀರಿಗ್ಗೆ  ಯಾವುದೆೀ ತೆೋಂದರೆ  ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಮುಂದೆೋಂದುದ್ನ ನೀರಿನ 
ಸಮಸ್ವೆಯ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವಿಲಲೆದೆ ಜನರು ಮತ್ ಇಲಲೆದೆ ನೀರನುನು ಬಳಸುತ್ತದದಾರು.

2009 ರ ಹೆೋತ್ತಗ್ಗೆ ಮಳೆಗ್ಗಾಲ ಕ್ಡಿಮ ಆಗುತ್ತತ ಬಂದು ಮೊದಲ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ  ್ ನಲ್ಲೆ ನೀರು ಬರುವುದು ನಂತ್ತ್ತು.  ನೀರಿನ 
ಸಮಸ್ವೆಯ ಕಾಣ ತೆೋಡಗತ್ತು.  ಆಗ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಯಿಂದ ಮ ತೆೋತಂದು ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನುನು ಕೆೋರೆಸಲಾಯಿತ್ತು.  ಅಷಗಟಿರಲ್ಲೆ ಮನೆಗಳ 
ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತುತ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚಾಚಾಗುತಾತ ಬಂದುದರಿಂದ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳನುನು ಮೋರರಿಂದ ಎಂಟಕೆಕ ಏರಿಸಲಾಯಿತ್ತು.  ಆ 
ವಷಗರ್ಮಗಳಲ್ಲೆ  ಎಂಟು  ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳೋ  ಹೆೋಸ  ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್  ನಂದ  ತ್ತುಂಬುತ್ತದದಾವು.  ಎಲೆಲೆಡೆ  ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ  ್ ಗಳು 
ಜಾಸತಯಾದಂತೆ ಮತ್ತುತ ಕೆರೆಕ್ಟ್ಟೆಟಿಗಳು ತ್ತುಂಬದ ಕಾರಣ ಎರಡೆೀ ವಷಗರ್ಮ ಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನಲೋಲೆ ಸಹ ನೀರಿನ 
ಮಟಟಿ ಕ್ಡಿಮ ಆಗುತ್ತತ ಬಂತ್ತು. ಇದದಾ ಎಂಟು ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಕಾಲು ಭ್ಯಾಗವೂ ನೀರು ಬರದಂತಾಯಿತ್ತು.
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ಚಿತ್ತರ 5.2: ದನಕ್ರುಗಳ್ಗ್ಗೆ ತೆರೆದ ತೆೋಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಕ್ುಡಿಯುವ  ನೀರಿನ ನಲ್ಲೆ

ಬಾಕ್ಸ್ 5.1: ಹಳಳಿಯ ವಾಟರ್ ಮಾಯುನ್ನ
ಪಂಚಾಯಿತ್ಯಿಂದ ಕೆೋರೆಸದ ಬ್ದೆೋರ  ್ ವೆಲ  ್ ನ ನೀರನುನು ಸಸಟಿನರ್ಮಗಳ್ಗ್ಗೆ ಬಿಡಲು 
ಅದೆೀಹಳ್ಳಿಯ  ಒಬಬ ವಯಕತಯನುನು ನೆೀಮಸಲಾಗರುತ್ತತದೆ.   ಇವನು  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಯಿಂದ 
ಪಂಪ್ ಆಪರೆೀಟರ್ ಎಂದು ನೆೀಮಕ್ಗ್ಗೆೋಂಡಿದುದಾ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ ಅತ್ೀ ಕೆಳ ದಜೆರ್ಮಯ 
ನೌಕ್ರನಾಗರುತಾತನೆ.  ವಾಟರ್ ಮಾಯನ್ ಮೀಲ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ P.D.O 
ಸ್ವಾಹೆೀಬರಿಗರುತ್ತತದೆ.
ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಪಂಪ್ ಸ್ವೆಟ್ಟ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮೋರು ಫೆೀಸ್ವ್ 
ಕ್ರೆಂಟನುನು  ಒಂದು  ದ್ನಕೆಕ ಮೋರು ಘಂಟ್ಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತತದೆ. ಕ್ರೆಂಟ್ಟ್ 
ಇದಾದಾಗ ಮಾತ್ತರ ವಾಟರ್ ಮಾಯನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತತದೆ.  ಅನವಾಯರ್ಮ ಕಾರಣದ್ಂದ 
ಹಗಲ್ನಲ್ಲೆ ಕ್ರೆಂಟ್ಟ್  ನ  ತೆೋಂದರೆ,  ಪಂಪ  ್ ಸ್ವೆಟ್ಟ  ್ ನ ತೆೋಂದರೆಯಾಗ ನೀರು ಬಿಡಲು 
ಆಗದ್ದದಾಲ್ಲೆ ರಾತ್ರ ವೆೀಳೆ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತತದೆ.  ಪಂಪ  ್ ಸ್ವೆಟ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ್ದಾದಾಗ ಅದನುನು 
ಪಂಚಾಯಿತ್ಗ್ಗೆ ತ್ಳ್ಸ ರಿಪೆೀರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು,  ಅವಶಯಕ್ತೆ ಬಿದದಾರೆ ಪಂಪ  ್ ಸ್ವೆಟ್ಟ್ ನುನು 
ಬದಲ್ಸುವುದು: ಇದು ಕ್ೋಡ ವಾಟರ್ ಮಾಯನ್ ನ ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿ.  ಮತ್ತುತ ಅವನ ಪಾಲ್ಗ್ಗೆ ಬಿೀಳುವ ಇನೆೋನುಂದು ಕೆಲಸವೆಂದರೆ 
ಸಮಾಧಾನ ಹೆೋಂದದ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಬ್ದೆೈಗಳನುನು  ಕೆೀಳ್ಸ ಕೆೋಳುಳಿವುದು.
ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ವಾಟರ್  ಮಾಯನ್ ಇದುವರೆಗೋ ಹತ್ತುತ ವಷಗರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯಿಂದ ಇವರಿಗ್ಗೆ ತ್ಂಗಳ್ಗ್ಗೆ 
ರೋ.2500 ಸಂಬಳ ಸಗಬ್ದೆೀಕ್ು. ಅದು ಸಗುವುದು 3 ತ್ಂಗಳ್ ಗ್ಗೆೋ, 6 ತ್ಂಗಳ್ ಗ್ಗೆೋ ಒಮಮ ಮಾತ್ತರ.

    ಓಡುತ್ತರುವ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತುತ
  ಜೆೋೀಡಿಸರುವ ವಿದುಯತಸ್ವಾಟಿಟರ್



ನೀರಿನ ಮಟಟಿ ಎಲೆಲೆಡೆ ಕ್ಡಿಮಯಾಗದದಾರಿಂದ ಇನುನು ಕೆಲ ದ್ನಗಳ ನಂತ್ತರ ಎರಡನೆೀ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನಲ್ಲೆ ನೀರು ಬರುವುದೆೀ 
ನಂತ್ತ್ತು.  ಊರಿನ ಜನರು  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ ಕ್ಛೆೀರಿಯ  P.D.O.  ಸ್ವಾಹೆೀಬರಿಗ್ಗೆ  ಫೀನ್  ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ವೆಯಯನುನು  ವಿವರಿಸದರೋ 
ಯಾವುದೆೀ  ಪರಯೀಜನವಾಗಲ್ಲಲೆ.  ಆದದಾರಿಂದ  ಊರಿನ ಹೆಂಗಸರು  ಒಗಗೆಟ್ಟಾಟಿಗ  ಬ್ದಾಡಿಗ್ಗೆ  ವಾಹನದಲ್ಲೆ  ಖಾಲ್  ಬಿಂದ್ಗ್ಗೆ 
ಹಡಿದು  ಕೆೋಂಡು  ಪಂಚಾಯಿತ್ಗ್ಗೆ  ಮುತ್ತಗ್ಗೆ  ಹಾಕದರು.   P.D.O.  ಸ್ವಾಹೆೀಬರು  ""24  ಗಂಟ್ಟೆಯಳಗ್ಗೆ  ಖಂಡಿತ್ತ  ನಮಗ್ಗೆ 
ನೀರನುನು ಬಿಡುತೆತೀವೆ''.  ಎಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತ್ತುಗಳನುನು ಹೆೀಳ್ ಕ್ಳುಹಸದರು.  ಅದರಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯವರು ಮ 
ತೆೋತಂದು ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆೋರೆಸುವ ಗಮನ ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕತ್ತುತ.  ಅದರ ಬದಲಾಗ ಎರಡನೆ  ಬ್ದಾರಿ ಕೆೋರೆಸದದಾ  400 ರಿಂದ 
500 ಅಡಿ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗ್ಗೆ ತ್ತಳ ಕಾಣುವವರೆಗೋ ಇರುವ ಪಂಪ್ ಸ್ವಟೆ್ಟ್ ನೆನುೀ ಇಳ್ಸದರು. 25% ತ್ತುಂಬುತ್ತದದಾ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ 
ಗಳು 35% ಗ್ಗೆ ಏರಿದವು ಅಷ್ಟೆಟಿೀ! ವಾರಗಳಲ್ಲೆಯೀ ನೀರಿನ ಕಾಟ ಮತೆತ ಶುರುವಾಯಿತ್ತು.

ಒಂದು ತಾತಕೆಲ್ಕ್ ವಯುವಸ್ಯೆಥಿಯಿಂದ ಮತೊತುಂದಕೆಕೆ

 ನಾವು   P.D.O.  ಅವರಿಗ್ಗೆ  ಫೀನ್   ಮೋಲಕ್  ""ಮತೆತ  ನೀರು 
ಬರುತ್ತಲಲೆ  ಸ್ವಾರ್'' ಎಂದೆವು.  ಅವರು  "" ಕೆಲವು  ವಾರಗಳ 
ಹಂದೆಯಷ್ಟೆಟಿೀ ನಮಮ ದೋರಿನ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆವಲಾಲೆ'' ಎಂದರು. 
ಆಗ  ""ನಾವು ತ್ತಳಕಾಣುವವರೆಗೋ ಪಂಪ್ ಅನುನು  ಬಿಟ್ಟಿದದಾರೋ ನೀರು 
ಬರುತ್ತಲಲೆ.  ದಯವಿಟುಟಿ  ನೀವೆೀ  ಖುದಾದಾಗ  ಬಂದು  ಇರುವ 
ಸಮಸ್ವೆಯಯನುನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಬ್ದೆೀಕ್ು''  ಎಂದು ಕೆೀಳ್ಕೆೋಂಡವೆು.  ಮಾರನೆೀ 
ದ್ನ P.D.O.   ಸ್ವಾಹೆೀಬರು ಊರಿಗ್ಗೆ  ಭ್ಯೆೀಟ್ ನೀಡಿ ವಾಟರ್ ಮಾಯನ್ 
ಹಾಗೋ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಸದಸಯರನುನು  ಕ್ರೆಸ  ವಿಚಾರಿಸದಾಗ  ಅವರು 
""ಅಂತ್ತಜರ್ಮಲ  ಕ್ಡಿಮ  ಆಗದೆ.  ಹಾಗ್ಗಾಗ  ಹೆೋಸ  ಬ್ದೆೋರ್  ವೆಲ್ 
ಕೆೋರೆಸುವು ದೆೋೀ ಅಥವಾ ಇರುವ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನ ಇನುನು ಆಳಕೆಕ 
ಇಳ್ಸುವುದು ಬಿಟಟಿರೆ  ಬ್ದೆೀರೆ  ದಾರಿ ಇಲಲೆ''  ಎಂದರು.P.D.O.  ರವರು 
""ಸವಾಲಪ   ದ್ನ  ನಮಮ  ಜೆೋತೆ  ಸಹಕ್ರಿಸ  ನಾನು  ಮೀಲ್ನವರ ಜೆೋತೆ 
ಮಾತ್ತನಾಡುತೆತೀನೆ'' ಎಂದರು. 
ಆ  ಸವಾಲಪ  ದ್ನದಲ್ಲೆ  ನೀರಿನ  ಅಭ್ಯಾವ  ಮುಂದುವರೆದದದಾರಿಂದ  ವಿಧಿ 
ಇಲಲೆದೆ  ಜನರು ಅಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ  ದೋರದಲ್ಲೆದದಾ  ತೆೋೀಟಗಳ್ಂದ ನೀರನುನು 
ತ್ತರುವಂತಾಯಿತ್ತು.

2013 ರಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯಿಂದ ಎರಡನೆೀ ಬ್ದಾರಿ ಕೆೋರೆಸದ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗ್ಗೆ ರಿ ಬ್ದೆೋೀರ್ ಮಾಡಿಸ 500 ಅಡಿಯಿಂದ 
1000  ದ ಅಡಿಯ ಆಳಕೆಕ  ಇಲ್ಸಲಾಯಿತ್ತು  (ಚಿತ್ತರ.3).  ಇದದಾ  ಹಳೆಯ ಮೊೀಟರ್ ಅನುನು  ಬದಲ್ಸ ಇನೋನು ಶಕತಶ್ವಾಲ್ 
ಮೊೀಟರ್ ನುನು  ಬಿಟಟಿರು.  ಆದರೋ ಸವಾಲಪ ಮಟ್ಟಿಗ್ಗೆ  ಮಾತ್ತರ ನೀರಿನ ಬರ ಆರಿತ್ತು.  ನಾಲೆಕೈದು ತ್ಂಗಳ ನಂತ್ತರವೆೀ ನೀರು 
ಕ್ರಮೀಣವಾಗ ಕ್ಡಿಮಯಾಗುತ್ತತ ಬಂದ್ತ್ತು.ಒಂದು ದ್ನ ಒಂದು ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ತ್ತುಂಬಿದರೆ ಮತೆತ ಅದೆೀ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ತ್ತುಂಬಲು 
ಒಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತತ್ತುತ. ಕೆಲ ದ್ನಗಳ ನಂತ್ತರ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ನೀರು ಹತ್ತತದೆ ಇದದಾ ಕಾರಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯಿಂದ ಅದ್ದಾದದಾ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಪೆೈಪ್ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ಜನರೆೀ ಸಣಣ ಪೆೈಪ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸ ನೀರನುನು ಹಡಿಯುತ್ತದದಾರು.  ಕೆಲವು ದ್ನಗಳು 
ರಾತ್ರ 12 ಗಂಟ್ಟೆ, 2 ಗಂಟ್ಟೆ ಎನನುದೆ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳ ಬಳ್ ಕಾಯುತ್ತದದಾರು.

ಕ್ುಡಿಯುವ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ  ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತ್ತಲಲೆ  ಎಂದುಕೆೋಳುಳಿತ್ತದಾದಾಗ  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಸದಸಯರು  ಬಂದು  ""ನೀರು  ತ್ತಳಕೆಕ 
ಹೆೋೀಗದೆ.  ಏಕ್ಕಾಲದಲ್ಲೆ ಎಲಾಲೆ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ನೀರು ಹತ್ತುತವುದ್ಲಲೆ.  ಹಾಗ್ಗಾಗ  50  ಮನೆಗಳ್ಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆೋತ್ತನಂತೆ 
ಕ್ುಡಿಯುವ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಇರುವ ನಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಯೀ ಬಳಕೆ ನೀರನುನು ಎಲಲೆರೋ ಹಡಿಯಿರಿ'' ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತುತ 
ತಾವೆೀ ರಾತ್ರ  ಹಗಲೆನನುದೆ  ನೀರನುನು  ಬಿಡಲು ಮುಂದಾದರು.  ಗ್ಗಾರ.ಪಂ.  ಸದಸಯರು ಜನರ ಅನುಕ್ಂಪ ಪಡೆಯಲು ಇದು 
ಒಳೆಳಿಯ ಸಮಯ,  ಮುಂದ್ನ ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲೆ ಗ್ಗೆಲಲೆಲು ಅನುಕ್ೋಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ದೋರಾಲೆೋೀಚನೆಯಲ್ಲೆದದಾರು 
ಎಂದು ಊರಿನವರ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗತ್ತುತ. ಈ ರಿೀತ್ ನೀರು ಬಂದ್ದುದಾ ಕೆಲ ವಾರಗಳು ಮಾತ್ತರ!

ಏಕೆಂದರೆ ಬರುತ್ತದದಾ ನೀರು ಪೂತ್ರ್ಮ ನಂತ್ತ್ತು. ಊರಿನವರೆಲಾಲೆ ಸ್ವೆೀರಿ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಸದಸಯರನುನು ಮುಂದೆೀನು ಮಾಡುವುದು? 
ಎಂದು ಕೆೀಳ್ದಾಗ ""ನಾನೆೀನು ಮಾಡಲ್ ನನನು ಕೆೈಯಲ್ಲೆ ಏನೋ ಇಲಲೆ. P.D.O.ಸ್ವಾಹೆೀಬರು ಮನಸುಸಾ ಮಾಡಬ್ದೆೀಕ್ು.  ಹೆೋಸ 
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 ಚಿತ್ತರ 5.3:     ಲಾರಿಗ್ಗೆ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆೋರೆಯಲು
 ಅಳವಡಿಸರುವ ಯಂತ್ತರ



ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗ್ಗಾಗ ಅಜಿರ್ಮಯನುನು ಬರೆದು ನೀವೆಲಲೆರೋ ಸಹ ಹಾಕ ಕೆೋಡಿ.  ನಾನೆೀ ನಮಮ ಪರವಾಗ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯಲ್ಲೆ 
ಅದನುನು ಸಲ್ಲೆಸುತೆತೀನೆ'' ಎಂದರು. ಇದರ ನಂತ್ತರ ಯಾವ ಸುದ್ಧಿಯೋ ಇಲಲೆ. ಆದರೆ ಅಜಿರ್ಮ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಲಲೆವೀ ಅಥವಾ ಸರದ್ 
ಪರಕಾರವಾಗ ನಮಮ ಊರಿಗ್ಗೆ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಬರುವುದೆೋೀ, ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಅನುನು ಎಲ್ಲೆ ಕೆೋರೆಯಬ್ದೆೀಕ್ು ಎಂದು ಸೋಚಿಸಲು 
ಜಿಯಾಲಜಿಸಟಿ್  ಸಕಕಲಲೆವೀ ಗ್ಗೆೋತ್ತಲಲೆ. 

ಆ ಹೆೋತ್ತಗ್ಗಾಗಲೆೀ ಕೆಲವರ ತೆೋೀಟಗಳಲ್ಲೆ ಕೆೋರೆದ್ದದಾ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳಲೋಲೆ ನೀರು ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲೆ.  ಮೊದಮೊದಲು 
ನೀರು ಬರುತ್ತದದಾವರ ತೆೋೀಟಗಳಲ್ಲೆ 8-10 ಬಿಂದ್ಗ್ಗೆಗಳಷಗುಟಿ ನೀರನುನು ತ್ತರುತ್ತದೆದಾವು.  ಅವರ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳಲೋಲೆ ನೀರು 
ಕ್ಡಿಮಯಾಗ,  ಬ್ದೆೀಸಗ್ಗೆಯಾದದಾರಿಂದ ನಾವು ನೀರು ತ್ತರಲು ಹೆೋೀದಾಗ  ""ನೀರಿಗ್ಗೆ ಬರಬ್ದೆೀಡಿ''  ಎಂದು ನೆೀರವಾಗ ಹೆೀಳದೆ 
ಸುಮಮನೆ ಗ್ಗೆೋಣಗುತ್ತದದಾರು. 

ಕೆಲವರು ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕ್ಛೆೀರಿಗ್ಗೆ ಹೆೋೀಗ ""ಊರಿನಲ್ಲೆ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಹೆೋಡೆದಾಡುವಂತಾಗದೆ.  ದಯಮಾಡಿ ಹೆೋಸ ಬ್ದೆೋರ್ 
ವೆಲ್ ಕೆೋರೆಸ ಅಥವಾ ಏನಾದರೋ ವಯವಸ್ವೆಥೆ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು P.D.O. ಸ್ವಾಹೆೀಬರನುನು ಕೆೀಳ್ ಕೆೋಂಡರು. ""ನೆೋೀಡಿ ಸಧ್ಯಕೆಕ 
ರಾಷಟಿರೂೀಯ  ಚುನಾವಣೆಯು  ಹತ್ತರ  ಬರುತ್ತದೆ.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಬ್ದೆೋರ್  ವೆಲ್  ಕೆೋರೆಸಲು  ಮೀಲ್ಂದ  ಅನುಮತ್ 
ಸಗುವುದ್ಲಲೆ. ಹಾಗ್ಗಾಗ ದ್ನಕೆಕ ಎರಡು ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ ನೀರನುನು ಕ್ಳ್ಸುತೆತೀವೆ ದಯವಿಟುಟಿ ಸಹಕ್ರಿಸ'' ಎಂದರು. 

. . .  P D O ರವರ  ಮಾತ್ನಂತೆ  ಪರತ್  ದ್ನ  52  ಮನೆಗ್ಗೆ  ಒಂದು  ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್  ನಂತೆ  ನೀರು  ಬಂದ್ತ್ತು.  ಮೊದಮೊದಲು 
ಎಲಲೆರಿಗೋ 4 ರಿಂದ 6 ಬಿಂದ್ಗ್ಗೆ ನೀರು ಸಗುತ್ತತ್ತುತ. ಬರುಬರುತ್ತತ ಇಡಿೀ ಊರಿನ 104 ಮನೆಗೋ ದ್ನಕೆಕ ಒಂದೆೀ ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ 
ನಂತಾಯುತ. ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಶಬಧಿವಾಗುತ್ತದದಾಂತೆ ಏನೆೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದದಾರೋ ಸಹ ಬಿಟುಟಿ ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ ಸರದ್ಯಲ್ಲೆ 
ನಲಲೆಬ್ದೆೀಕಾಗತ್ತುತ.  ""ಮೊದಲು ನಂತ್ದದಾವರಿಗ್ಗೆ  ನೀರು ಕೆೋನೆಯ ಸ್ವಾಲ್ನವರಿಗ್ಗೆ  ಬರಿೀ ಬ್ದೆವರು ನೀರು''  ಎಂಬಂತಾಯಿತ್ತು. 
ತೆೋೀಟಗಳ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೆ,  ಮೊದಲ್ದದಾ ಒತ್ತುತವ ಪಂಪಿನಲ್ಲೆ ಕ್ುಡಿಯಲು ನೀರನುನು ಹಡಿದು ಕೆೋಂಡು,  ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ 
ನೀರು ಮನೆ ಬಳಕೆಗ್ಗೆ ಉಪಯೀಗಸುತ್ತದದಾರು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತ್ತರ ದ್ನಕೆೋಕಮಮಯಾದರೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತದದಾ ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ 
ಮರಿೀಚಿಕೆ  ಯಂತಾಯಿತ್ತು.  ನಾವೆಲಲೆರೋ  ಮತೆತ  . . .  P D O ಸ್ವಾಹೆೀಬರನುನು  ಫೀನ್  ಮೋಲಕ್  ""ನೀವು  ನಮಮ  ಜೆೋತೆ 
ಆಟವಾಡುತ್ತದ್ದಾೀರ  ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್  ವಯವಸ್ವೆಥೆ  ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಎಂದು  2  ವಾರ  ಮಾತ್ತರ  ನೀರು  ಕ್ಳ್ಸದ್ರಿ.  ಈಗ ಇದದಾಕಕದದಾಂತೆ 
ನಲ್ಲೆಸದ್ದಾೀರಲಲೆ ಏಕೆ''? ಎಂದು ಕೆೀಳ್ದೆವು. ಅವರು ""ಇಲಲೆ ನಮಮ ಊರಿನಲ್ಲೆಯೀ ಗುಂಡಪಪ ಎಂಬುವರು " ನನನು ಬ್ದೆೋರ್ 
ವೆಲ್ ನಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಕ್ಷಗುಟಿ ನೀರಿದೆ.  ಹೆೀಗ್ಗೆೋ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಯಲು 1 ತ್ಂಗಳು ಬ್ದೆೀಕ್ು.  ನಾನು ನನನು ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನಂದ 
ಊರಿನ ಜನರಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತೆತೀನೆ.  ಇದಕೆಕ ಪಂಚಾಯಿತ್ಯವರು ನನಗ್ಗೆ ತ್ಂಗಳ್ಗ್ಗೆ ಇಂತ್ಷಗುಟಿ ಹಣವನುನು ಕೆೋಡಿ' ಎಂದು 
ಹೆೀಳ್ದಾದಾರೆ.  ಪಂಚಾಯಿತ್ಯವರು  ಒಪಿಪದದಾರು.  (ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ  ಈ  ಎಲಾಲೆ  ಆಯಕಗಳ್ಗ್ಗೆ  .  D C ಅಥವಾ 
ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಆದೆೀಶ ಬರಬ್ದೆೀಕ್ು.) ಹಾಗ್ಗಾಗ ಇನೆನುರಡು ದ್ನಗಳಲ್ಲೆಯೀ ನಮಮ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತತದೆ'' 
ಎಂದರು. ಅದೆೀರಿೀತ್ ಗುಂಡಪಪನ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನಂದ ನಮಮ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳ್ಗ್ಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರು 
ಎಲಲೆರಿಗೋ ಸ್ವಾಕಾಗುತ್ತಲಲೆ. ಹೀಗ್ಗೆ ಎಷಗುಟಿ ದ್ನ ನಡೆಯುತ್ತತದೆಯೀ ನೆೋೀಡಬ್ದೆೀಕಾಗದೆ.

ನಮಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ಮಾತ್ತರವಲಲೆದೆೀ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಯೋ ಈ ರಿೀತ್ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ವೆಯ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಊರಿನಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿ 
ಬಿಟುಟಿ ನಾಲುಕ ಕ.ಮೀ ದೋರದಲ್ಲೆ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆೋರೆದು ಅಲ್ಲೆಂದ ಪೆೈಪ್ ಗಳನುನು ಅದುದಾ ನೀರನುನು ಪೂರೆೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೋ  ಇನೆನುರಡು  ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ  ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್  ವಯವಸ್ವೆಥೆ  ಮಾಡಲಾಗದೆ.  ಕೆಲವು  ದೆೋಡಡು  ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆ 
50000 ಲ್ೀಟರ್ ನೀರು ಹಡಿಸುವ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಟಾಯಂಕ್ ನುನು ಅಳವಡಿಸರುತ್ತತದೆ. ಕ್ರೆಂಟ್ಟ್ ನ ತೆೋಂದರೆ, ಪಂಪ್ ಸ್ವೆಟ್ಟ್ 
ಕೆಟ್ಟಾಟಿಗ ಆ ದೆೋಡಡು ಟ್ಟಾಯಂಕ್ ನಂದ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳ್ಗ್ಗೆ  ನೀರನುನು  ಪೂರೆೈಸಲಾಗುತ್ತತದೆ.  ಮೀಲಕೆಕ  ಏರಿಸಲು ಬ್ದೆೀಕಾಗುವಷಗುಟಿ 
ನೀರಿನ ಒತ್ತತಡ ಇಲಲೆದೆ ಟ್ಟಾಯಂಕ್ ಗಳು ಖಾಲ್ಯಾಗಯೀ ಉಳ್ದ್ವೆ.

ಮುಂದಿನ್ನ ಪರಿಸಿಥಿತಿ
ಕ್ಳೆದ  ಹತ್ತುತ  ವಷಗರ್ಮ  ಗಳಲ್ಲೆ  ಇಷ್ಟೆಟಿಲಾಲೆ  ನೀರಿನ  ಸಮಸ್ವೆಯಯಾಗರುವಾಗ   ಮುಂದ್ನ  ಹತ್ತುತ  ವಷಗರ್ಮ  ಗಳಲ್ಲೆನ  ನೀರಿನ 
ಪರಿಸಥೆತ್ಯನುನು ಯೀಚಿಸಬ್ದೆೀಕಾಗದೆ.  ನೀರಿನ ಮಟಟಿ ಎಲೆಲೆಡೆ  ಕ್ಡಿಮಯಾಗದದಾರೋ ಜನರ ನೀರಿನ ಮತ್ ಮೀರಿದ ಬಳಕೆ 
ಏನೋ ಕ್ಡಿಮ ಆಗಲಲೆ.  ಹೀಗ್ಗೆೀ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜನರು ನೀರನುನು ಲ್ೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಕೆೋಳಳಿಬ್ದೆೀಕಾಗುತ್ತತದೆ.  ಸಕಾರ್ಮರವು 
ಹಂದೆ ಸರಿದು ನಮಮ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜನುನು ಹಳ್ಳಿಯವರಾದ ನಮಗ್ಗೆ ಬಿಟಟಿರೆ ಪರಿಸಥೆತ್ ಹೆೀಗರಬಹುದು ಎಂಬ ಯೀಚನೆ 
ನಮಗ್ಗೆ ಕೆಲವಮಮ ಬರುತ್ತತದೆ.

ಊರಿನಲ್ಲೆ ಒಗಗೆಟ್ಟಿಲಲೆದ ಕಾರಣ ಪೂತ್ರ್ಮ ಊರಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿಯನುನು ವಹಸ ಕೆೋಳಳಿಲು ಪರತ್ಯಬಬರೋ 
ಹಂಜರಿಯುತಾತರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗೆ ಎರಡು ತ್ಂಗಳ ಹಂದೆ ನಮಮ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಗ್ಗಾರ.ಪಂ. ಸದಸಯರೆೀ ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ ನಲ್ಲೆ ನೀರನುನು 
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ತ್ತರಿಸುತ್ತದದಾರು.  ಬ್ದೆೀರೆ ಪಕ್ಷಾದ ಬ್ದೆಂಬಲ್ತ್ತನಾದ ಒಬಬ ಅಸೋಯಯಿಂದ ಅವರ ವಿರುದಧಿವಾಗ ನಂತಾಗ ಅವರು ಟ್ಟಾಯಂಕ್ರ್ 
ಗಳನುನು  ಕೆಲವು ದ್ನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗ್ಗೆ  ನಲ್ಲೆಸಬ್ದೆೀಕಾಯುತ.  ಪರತ್ ದ್ನ ಈ ರಿೀತ್ ಜಗಳವಾದರೆ ಸ್ವಾಮಾನಯ ಜನರ ಗತ್ ಏನು? 
ಸಕಾರ್ಮರದ್ಂದ ಅವರಿಗ್ಗೆ ಸವಾಲಪ ಬಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿ ವಹಸ ಕೆೋಳಳಿಲು ಕೆಲವರು ಮುಂದಾಗುವರೆೀನೆೋ?
ಪಂಚಾಯಿತ್ಯ  . . .  P D O ಗ್ಗೆ  ಇರುವ  ಬಲವಾದರೋ  ಇವರಿಗ್ಗೆ  ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕಾಗುತ್ತತದೆ.  ಹೀಗ್ಗೆ  ಬಲ  ಹೆೋಂದ್ದವರಿಗ್ಗೆ 
ಕಾರಣವಿಲಲೆದೆ ಜನರು ತೆೋಂದರೆ ಕೆೋಡುವುದ್ಲಲೆವ ೆೀನೆೋೀ? 

ಮೊದಲು ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜನುನು ಸುಲಭಿೀಕ್ರಿಸಬ್ದೆೀಕಾಗುತ್ತತದೆ. ಈಗ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತತರದ 8 ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ ಗಳು ನಮಮ ಊರಿನಲ್ಲೆ 
ಬ್ದೆೀರೆ ಬ್ದೆೀರೆ ಕ್ಡೆ ಹರಡಿವೆ. ಇವುಗಳ್ಗ್ಗೆಲಾಲೆ ನೀರು ಏರಿಸುವಷಗಟಿರಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 11/2 ಡಯಾ. ಪೆೈಪ್ ತ್ತುಂಬುವಷಗುಟಿ ನೀರು 
ಸ್ವೆೋೀರುತ್ತತದೆ,  ಮತ್ತುತ ವಯಯವಾಗುತ್ತತದೆ.  ಈವಯಯವನುನು ನಲ್ಲೆಸಲು ನಮಮ ಉಪಾಯ ಹೀಗದೆ. ಅಲಲೆಲ್ಲೆ ಇರುವ ಸಸಟಿನ್ರ್ಮ 
ಗಳನುನು  ತೆಗ್ಗೆದು ಅಗಲವಾದ  3 ಅಡಿ ಎತ್ತತರದ ತೆೋಟ್ಟಿಯನುನು  ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ  ಮಾಡಬ್ದೆೀಕ್ು.  ಊರಿನವರೆೀ  ನೀರಿನ 
ವಯವಸ್ವೆಥೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಊರಿನ ಹರಿಯರು ಎಲಲೆರನುನು ಒಪಿಪಸದಾಗ ಸವಾಲಪ ದೋರದಲ್ಲೆ ಇದದಾವರು ಕ್ೋಡ ನೀರಿಗ್ಗಾಗ 
ಅದೆೀ ತೆೋಟ್ಟಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅನುಸರಿಸ ಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ.

ನೀರಿಗ್ಗೆ  ಲ್ೀಟರ್ ಗ್ಗೆ ಇಷಗುಟಿ ಎಂದು ಬ್ದೆಲೆ ಕ್ಟ್ಟಿದರೆ,  ಬಡವರು ಹಣದ ಕೆೋರತೆಯಿಂದ ನೀರಿಲಲೆದೆ ಹೆೋೀಗಬ್ದೆೀಕಾಗುತ್ತತದೆ. 
ನಮಮ  ವಯವಸ್ವೆಥೆಯಲ್ಲೆ  ನೀರು  ಎಲಲೆರಿಗೋ  ಇದುದಾ  ಬಡವರಿಗೋ  ಶರೀಮಂತ್ತರಿಗೋ  ಮಧೆಯ  ಅಷಗುಟಿ  ಭ್ಯೆೀದ  ಇರುವುದ್ಲಲೆ. 
ಶರೀಮಂತ್ತರು ಸವಾಲಪ ಮುಂದಾದರೋ ಬಡವರು ಕ್ೋಡ ಬಗಗೆದೆ  ತಾವೂ ನೀರನುನು  ಪಡೆದು ಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ.  ನೀರಿನ ಮೋಲ 
ಹತ್ತರದಲೆಲೆೀ  ಇದುದಾ,  ಅದರ ಸರಬರಾಜು ನಮಮ  ಕ್ಣುಣಗಳ ಮುಂದೆಯೀ ಇರುತ್ತತದೆ.  ಸರಬರಾಜಿನ ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿ  ವಹಸ 
ಕೆೋಂಡವರು ನಮಮವರೆೀ ಆಗರುತಾತರೆ.  ಹಾಗ್ಗಾಗ ನೀರು ಕ್ಲುಷತ್ತವಾಗರುವಂತೆ ನಮಗ್ಗೆ ಕ್ಂಡಲ್ಲೆ ಅವರ ಮೀಲೆ ಒತ್ತತಡ 
ತ್ತರುವುದು  ಸವಾಲಪ  ಸುಲಭ.  ನೀರು  ಸರಬರಾಜಿಗ್ಗೆ  ಹಣಕಾಸನ ವಯವಸ್ವೆಥೆಯನುನು  ಹೆೀಗ್ಗೆ  ಮಾಡಬ್ದೆೀಕೆಂಬುದನುನು  ವಿವರವಾಗ 
ಯೀಚಿಸಲಲೆವಾದರೋ ಸಕಾರ್ಮರವೆೀ ವಷಗರ್ಮಕೆಕ ಇಂತ್ಷಗುಟಿ ಹಣವೆಂದು ಜವಾಬ್ದಾದಾರಿಯನುನು ವಹಸ ಕೆೋಂಡವರಿಗ್ಗೆ ಕೆೋಡಬ್ದೆೀಕ್ು. 
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6.ನೊೀಡ ಸ್ಯಾವಾಮ ನಾವಿರೊೀದೆ ಹಿೀಗೆ

ಒಂದು ಕ್ಡೆ ಬರಗ್ಗಾಲ ಹೆಚಾಚಾಗ ಇನೆೋನುಂದು ಕ್ಡೆ ಖಚುರ್ಮಗಳು ಏರುತ್ತದದಾಂತೆ ನಮಮ ಆಥಿರ್ಮಕ್ ಪರಿಸಥೆತ್ ಅನಶಚಾತ್ತವಾಗದೆ. 
ಅದೆೀ  ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಜನರ  -  ಅವರು  ಬಡವರಾಗರಲ್,  ಶರೀಮಂತ್ತರಾಗರಲ್; ಮೀಲಾಜುತ್ಯವರಾಗರಲ್, 
ಕೀಳಾಜುತ್ಯವರಾಗರಲ್ -  ಭಂಡ ಧೆೈಯರ್ಮ ಹೆಚಾಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲಲೆರೋ ""ನಾವು ಏನೆೀ ಮಾಡಿದರೋ ದೆೀವರಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ 
ಪುನಸ್ವಾಕರದಲ್ಲೆ  ಪಾರಯಶಚಾತ್ತ  ಸಗುತ್ತತದೆ.'' ಅನೆೋನುೀ  ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೆದಾದಾರೆ.  ಜನರು  ತಾವು  ಮಾಡುವ  ಪರತ್ಯಂದು 
ಕೆಲಸದಲೋಲೆ ದೆೀವರಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆದಯತೆ ನೀಡುತಾತರೆ.  ಪರತ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಪರತ್ ದ್ನ ದೆೀವರ ಪೂಜೆಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಅಧ್ರ್ಮ 
ಗಂಟ್ಟೆ ಮೀಸಲ್ಡುತಾತರೆ. ಮುಂಗ್ಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದು ಉಳುಮ ಮಾಡುವಾಗ, ತೆೋೀಟಗಳಲ್ಲೆ ಗಡಗಳನುನು ನೆಡುವಾಗ, ಬ್ದೆೋರ್ 
ವೆಲ್  ಕೆೋರೆಯುವಾಗ  ಪೂಜೆ  ಸಲ್ಲೆಸುತಾತರೆ.  ಇಷ್ಟೆಟಿಲಾಲೆ  ಮಾಡಿದ  ನಮಮ  ಮೀಲೆ  ದೆೀವರಿಗ್ಗೆ  ಅನುಕ್ಂಪ 
ಇಲಲೆದಂತಾಗುತ್ತತದೆಯೀ? (ನಮಮ ಮತ್ತುತ ದೆೀವರ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಂಟಸತಕೆ ಕೆಲವಮಮ ವಿಚಿತ್ತರ ರೋಪಗಳನುನು ತಾಳುತ್ತತದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗೆ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆೋರೆಸುವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತದದಾ ಒಬಬ ""ನೀರು ಸಗದ್ದದಾರೆ ನನಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬ್ದೆೀಕೆೋೀ 
ನನಗ್ಗೆ ಗ್ಗೆೋತ್ತುತ'' ಎಂದು ದೆೀವರನೆನುೀ ಹೆದರಿಸದುದಾ ನಮಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತತದೆ.)

ಈ ರಿೀತ್  ಭಂಡ  ಧೆೈಯರ್ಮ ಇರುವ  ಒಂದು  ಗುರುತ್ತು:  ತ್ೀರಿಸಲು  ಆಗುತ್ತತದೆಯೀ  ಎಂಬ  ಭಯ ಇಲಲೆದೆ  ಎಲಲೆದದಾಕ್ೋಕ 
ಸ್ವಾಲಮಾಡುವುದು.  ಸ್ವಾಲ  ಮಾಡಿಯೀ  ಮನೆಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಟ್  ವಿ,  ಗ್ಗಾಡಿ,  ಮೊಬ್ದೆೈಲ್  ತ್ತಂದು  ತ್ತಮಮ  ಆಸ್ವೆಗಳನುನು 
ಪೂರೆೈಸ ಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ.  ಮಕ್ಕಳನುನು  ಕಾನೆವಾಂಟ್ಟ್  ಗ್ಗೆ  ಸ್ವೆೀರಿಸಲು,  ಶುಭಸಮಾರಂಭಗಳನುನು  ಅದೋದಾರಿಯಾಗ  ಮಾಡಲು 
ಸ್ವಾಲಮಾಡುತಾತರೆ.

ಜನರು  ಅತ್ ಹೆಚುಚಾ  ಸ್ವಾಲಮಾಡಿರುವುದು  ಒಡವೆಗಳನುನು  ಬ್ದಾಯಂಕ್ ನಲ್ಲೆ  ಅಥವಾ  ಗರವಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ  ಗರವಿ ಇಟುಟಿ. 
ಇದನುನು ಬಿಟಟಿರೆ, ಸವಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲೆ, ನಂತ್ತರ ಬ್ದೆಳೆಸ್ವಾಲವಾಗ ಬ್ದಾಯಂಕ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಲ ಪಡೆಯುತಾತರೆ. ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ 
ಬಡಿಡು  ದರ  ತ್ಂಗಳ್ಗ್ಗೆ  2%  ಗರವಿ ಅಂಡಿಯಲ್ಲೆ,  ಸಂಘಗಳಲ್ಲೆ  1%  ಇರುತ್ತತದೆ.  ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲೆ  ಬಡಿಡು  ಕ್ಟಟಿಲು 
ಸ್ವಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತರುವುದರಿಂದ  ಅಸಲು  ಕ್ಟುಟಿವ  ಚಿಂತೆ  ಇರುವುದ್ಲಲೆ.  ಇದರಿಂದ  ಯಾರೋ  ಕ್ೋಡ  ಸ್ವಾಲ  ಮಾಡಲು 
ಹಂಜರಿಯುವುದ್ಲಲೆ.

ಹತ್ತುತ ವಷಗರ್ಮಗಳ ಹಂದೆ ನೀರು ಮೀಲೆಯೀ ಸಗುತ್ತತ್ತುತ.  ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ಅನುನು ಆಳವಾಗ ಕೆೋರೆಯುವಂತ್ರಲ್ಲಲೆ. ಮತ್ತುತ 
ಕೆೋರೆದ ಬ್ದೆೋರ್ ವೆಲ್ ನಂದ ಹೆಚುಚಾ ವಷಗರ್ಮ ನೀರು ಬರುತ್ತತ್ತುತ. ಆದದಾರಿಂದ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗನಗಡಗಳನುನು ಬ್ದೆಳಸಲು ಮೊದಲು 
ಅಷಗುಟಿ ಖಚುರ್ಮ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಲಮಾಡುತ್ತರುವುದು ಆಗಲೆೀ ಬ್ದೆಳೆದ ಗಡಗಳ್ಂದ ಬರುವ ಬ್ದೆಳೆಯನುನು ಗಟ್ಟಿಸ ಕೆೋಳಳಿಲು 
ಮಾತ್ತರ. ಹಾಗ್ಗಾಗ ಅಷಗುಟಿ ರಿಸಕ್ ಇಲಲೆ. ನಮಮಲ್ಲೆ ಇದುವರೆಗೋ ಯಾವ ರೆೈತ್ತರೋ ಇನೋನು ಆತ್ತಮ ಹತೆಯ ಮಾಡಿ ಕೆೋಂಡಿಲಲೆ. 

ಇಪಪತೆತೈದು  ವಷಗರ್ಮಗಳ  ಹಂದೆ  ನಾವು  ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ  ನಮಮ  ತಾತ್ತಂದ್ರು  ಸ್ವಾಲ  ಮಾಡಲು  ಹಂಜರಿಯುತ್ತದದಾರು. 
ಇರುವುದರಲೆಲೆೀ ಜಿೀವನ ಸ್ವಾಗಸುತ್ತದದಾರು. ಒಬಬರಿಗ್ಗೆೋಬಬರು ಆಗುತ್ತದದಾದುದಾ ಹೆಚುಚಾ. ಕ್ೃಷಯ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗ್ಗೆದುಕೆೋಂಡರೆ 
ಒಬಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಅನವಾಯರ್ಮ ತೆೋಂದರೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸ್ವೆೀರಿ ಅವರ ಜೆೋತೆಯಲೆಲೆೀ ಉಳುಮ 
ಮಾಡಿ,  ಬ್ದೆಳೆ  ಬ್ದೆಳೆದು  ಕೆೋಡುತ್ತದದಾರು.  ಅದೆೀ  ರಿೀತ್  ಊರಿನಲ್ಲೆ  ಸ್ವಾಂಸಕೃತ್ಕ್  ಕಾಯರ್ಮಕ್ರಮಗಳನುನು  ಜೆೋತೆಯಾಗ 
ಮಾಡುತ್ತದದಾರು.  ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗೆ  ಊರ ಹಬಬ  (ಜಾತೆರ),  ನಾಟಕ್ಗಳಲ್ಲೆ  ಒಟ್ಟಾಟಿಗ  ಭ್ಯಾಗವಹಸುತ್ತದದಾರು.  ಬರಗ್ಗಾಲದಲೋಲೆ 
ಕ್ೋಡ  ಸವಾಲಪ  ಇದದಾವರು  ಇಲಲೆದವರಿಗ್ಗೆ  ಕೆೋಟುಟಿ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡುತ್ತದದಾರು.  ಹೀಗ್ಗಾಗ  ಒಗಗೆಟ್ಟಾಟಿಗದದಾ  ಹಳ್ಳಿಗ್ಗೆ  ಸಕಾರ್ಮರದ 
ಅವಶಯಕ್ತೆ ಅಷ್ಟೆಟಿೀನೋ ಕ್ಂಡುಬರುತ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಸಕಾರ್ಮರದ್ಂದ ನಾಯಯಬ್ದೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ವಯವಸ್ವೆಥೆ ಬಿಟಟಿರೆ ಬ್ದೆೀರೆ ಯೀಜನೆಗಳ 
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ನೆನಪು ನಮಗ್ಗೆ ಇಲಲೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗ್ಗೆ  ಜನರು  ತ್ತಮಮ  ಜಿೀವನದ ಹೆಚುಚಾ  ಕ್ಡಿಮ ಎಲಾಲೆ  ಭ್ಯಾಗಗಳಲ್ಲೆ  ಸಕಾರ್ಮರದೆೋಡನೆ  ವಹವಾಟು  ಹೆೋಂದ್ದಾದಾರೆ. 
ನಾಯಯಬ್ದೆಲೆ ಅಂಗಡಿ,  ಸಕಾರ್ಮರಿ ಶ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಊಟ ಪಾಠ,  ಕ್ುಡಿಯುವ ನೀರು,  ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ,  ದೆೀವಸ್ವಾಥೆನ ಕ್ಟಟಿಲು, 
ಆಸಪತೆರ,  ಮನೆ  ಕ್ಟಟಿಲು,  ಭ್ಯಾಗಯ  ಜೆೋಯೀತ್  ವಿದುಯತ  ಸರಬರಾಜು,  ಇತಾಯದ್ಗಳ್ಗ್ಗೆ  ಅವಲಂಬಿತ್ತರಾಗದಾದಾರೆ.  ಸಕಾರ್ಮರದ 
ಯೀಜನೆಗಳು  ತ್ತಮಮ ಅನುಕ್ೋಲಕೆಕ ತ್ತಕ್ಕಂತೆ ಇದದಾರೆ ಮಾತ್ತರ ನಾವು ಬಳಸಕೆೋಳಳಿಲು ಇಚಿಛಸುತೆತೀವೆ.  ಇಷಗುಟಿ ಅವಲಂಬನೆ 
ಇದದಾರೋ ಕ್ೋಡ  ಈ ಯೀಜನೆಗಳು ನಂತ್ತರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದೆೋೀ ಎಂದು ನಾವು ತ್ತಲೆ ಕೆಡಿಸ ಕೆೋಂಡಿಲಲೆ.  ಅದೆೀ 
ರಿೀತ್ ಸ್ವಾಮಾನಯವಾಗ ಈ ಯೀಜನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯಬ್ದೆೀಕ್ು ಎಂದು ಆಸಕತ ವಹಸಲಲೆ.  ಸಮಸ್ವೆಯಗಳು 
ಕೆಲವಮಮ ಕ್ುತ್ತಗ್ಗೆಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ತರ ಕೆಲವರು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಹೆೋೀಗುತಾತರೆ. ಇನುನು ಕೆಲವರು ಅದಕೆಕ ಅಡಡುವಾಗ 
ನಲುಲೆತಾತರೆ.  ಸಮಸ್ವೆಯಗಳನುನು  ಪರಿಹರಿಸಲು  ಪರಶ್ವೆನು  ಕೆೀಳ್ದಾಗ  ಸಕಾರ್ಮರದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಮಾಡಬ್ದೆೀಕಾದ  ಕೆಲಸಗಳನುನು 
ಮುಂದೋಡುತಾತರೆ. 

ಮುಂದೆ ಹೆೀಗ್ಗೆ?- ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ?  ""ದೆೀವರಿದಾದಾನೆ. ಎಲಲೆವನೋನು ನೆೋೀಡಿಕೆೋಳುಳಿತಾತನೆ.''!
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