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లయ సంసథ  వారి మెరుగు పరిచిన సరళా పొ య్యిల కారిక్రమం 

లయ సంసథ  నిర్వహిసతు న్న అనేక కార్యకరమలో  సర్ళా పొ య్యయల కార్యకరమ ఒకటి. దీనిలో భాగంగా ఈ సర్ళా 
పొ య్యయల నిర్ాాణం మర్ియు వాటి పని తీర్ు గుర్ించి కొనిన విషయాలు  తలెుసతకుంద ం. 

సరళా పొ య్యి అంటే :  

మన్ం ఎపపట ి న్తండో  వాడుతున్న అంతగా సాంధ్రతలేని సంపరద యబద్ద మ నై్ పొ య్యయలకు కొనిన మార్ుపలు 
చేయడమ ే ఈ సర్ళా పొ య్యయల కార్యకరమంలో ముఖ్య విషయం. కర్రలు తకుువ మోత ద్తలో కాలేటటలు  చూడటం 
మర్ియు పొ య్యయ న్తండి వచేే  పొ గన్త ఒక గొటట ం ద వర్ా బయటకు పో య్యటేటలు  చేయడం ఈ మార్ుపలు. దీని 
ద వర్ా ఆడవాళ్ళ ఆర్ోగాయనిన, అలాగ ేఅడవిిని  కాపాడడం ముఖ్య వుదేద శం. 

సరళా పొ య్యిలు నిరాాణంలో లయ సంసథ  చేసని క్ృషి : 

ఈ సర్ళా పొ య్యయల కార్యకరమానిన సంసథ , 2012 వ సం.లో  మొద్లు పటెిట ంది. దీనిలో భాగంగా వాడకంద ర్ులకు  
సంసథ  ఒక సమావశేానిన నిర్వహించింది. ఈ మీటింగుకు 3 మండలాల (హుకుంపటే, పాడరే్ు, పెద్బయలు) న్తండ ి
సతమార్ు 200 మంది హాజర్యాయర్ు. వార్ంద్ర్ి అభిపరా యలతో పాటల ఈ 3 మండలాలోు  ఒక సర్ేవ చసేి సతమార్ు 
4000 కుటలంబాల ద్గగర్ న్తండి ఈ సర్ళా పొ య్యయల నిర్ాాణ నికి అంగీకార్ం పతరం తీసతకోవటం  జర్గిింది. 

ఇదే సంవతసర్ం(2012) ఆగషుట  నెలలో పెలైెట్ పరా జెకుట గా పరతీ మండలలో ఒకొుకు పంచ యతీ పరతీ పంచ యతీలో 
ఒకొుక గార మం, పరతీ గార మంలో ర్ెండు  కుటలంబాలన్త ఎంపిక చసేి ఈ పొ య్యయలు నిర్ిా ంచటం జర్ిగింది. వీట ి
నిర్ాాణం కొర్కు 30 మంద ి కార్యకర్ులన్త ఎన్తనకొని వార్ిక ి దీనిలో నిపుణులచ ే  అవసర్మ ైన్ ట్ైనైింగున్త 
ఇపపించటం జర్ిగింది. ఈ కార్యకర్ులన ే మాసట ర్ ట్ైనైరె్స గా వయవహర్ించడం జర్గిింది. 

మొద్ట ఈ పొ య్యయలు నిర్ాాణ విషయంలో  కమయయనిటి న్తండి సహకార్ం  వుండదేి కాద్త. ద ని కొర్కు గార మాలలో 
మీటింగులు నిర్వహించి, ఈ పొ య్యయల యొకు పరా ముఖ్యతన్త, పరయోజన లన్త వివర్ించడం ద వర్ా ఈ ఇబబందిని 
అధగిమంచి, ఒక సంవతసర్ంలో ఈ మయడు మండలాల  మీద్ సతమార్ుగా 4000 పొ య్యయలన్త విజయవంతంగా 
నిర్ిాంచడం జర్ిగింది. పరసతు తం (2016 సం. న టకిి)  సతమార్ుగా 6500 పొ య్యయలు నిర్ిాంచడమ ైంది.  

పొ య్యయలన్త నిర్ిా ంచడమ ే కాకుండ , గార మసతు లు వాటిని వాడుతున నర్ా లేద ? అన్న  విషయానిన ఎపపట ి
కపుపడు  తనిఖీ చసేూు , ఆ డటేాన్త (సమాచ ర్ం) ఈ పొ య్యయల కొర్కు పరతేయకించి ర్ూపొ ందంిచబడని్ సాఫ్టట-వరే్ లో  
పొ ంద్త పర్చటం జర్ిగుతుంది.  దీనిక ిసంబందించిన్ సమాచ ర్ంపె ైగార మాలలో పని చసేతు న్న కార్యకర్ులు పరతి నెల 
ర్ివయయస్ నిర్వహించటం జర్ుగుతుంది. ఆ మీటింగులలో ఈవిధ్ంగా ఈ 6500 పొ య్యయల సమాచ ర్ానిన తీసతకోవటం 
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వలన్ ఇబబంద్తలు ఏమ నై  వసేు  కార్యకర్ులు సతలువుగా తెలుసతకోవడ నికి, కార్యకర్ులు ఇచిేన్ సమాచ ర్ం  
ద వర్ా లయ సంసథ లో పనిచసేతు న్న ఇద్ద ర్ు ఫీల్్డ  కొ-ఆర్ి్నటేర్స  గార మలకు వెళ్ళళ చెక్  చెయయటానికి వీలవుతుంది.  

ఈ సరళా పొ య్యిలక్ు సంబంద ంచి ఫీల్్డ కొర్ినేటర్స్ అనుభవం:  

 న  పరే్ు డి. లోవర్ాజు, ననే్త గత 7 సం.లు గా లయ సంసథ లో పనిచేసతు న నన్త. ఈ సర్ళా పొ య్యయల గుర్ించి న  
అన్తభవం ఏమటంట ే- 2010 సం. పరా జెకుట  మొద్లు పటెట క ముంద్త గార మాలలో కొనిన కుటలంబాలన్త తీసతకొని 
వార్కిి కిచనె్ ట్స్ట   చయెయడం జర్గిింది. కిచనె్ టస్్ట  అంటే సంపరద య పొ య్యయకి మర్ియు సర్ళా పొ య్యయకి మద్య  
వయత యసం తలెుసతకోవడ నికి చేసే పర్ీక్ష. వంట చసేేటపుపడు ఈ సర్ళా పొ య్యయక ి ఎంత మొతు ంలో కర్రల (వంట 
చెర్ుకు) న్త వాడుతున నర్ు? సంపరద యం పొ య్యయక ి  ఎంత మొతు ంలో వంట చెర్ుకున్త వాడుతున నర్ు? అన్న 
తేడ న్త కొనిన పర్కిర్ాలన్త వాడి తలెుసతకోవడం జర్గిింద.ి అలాగే వంట చయెయడ నికి పటేట  సమయంలో ఎంత 
తేడ  వుందో  కూడ  తలెుసతకొన్డం జర్గిింది. పొ య్యయల పని తీర్ున్త గమనించిన్ కమయయనిట ి న్తండ ి వీటకి ి
ఎటలవంటి ఆధ్ర్ణ వసతు ందో  ఎపపటకిపుపడు పెై సాథ య్య వార్ికి వివర్ింసూు , వార్ు ఇచిేన్ సూచన్లు పాటిసూు  
మేము కొంత అన్తభవం గడించ గలిగాము. ద ంతోనే 2012 సం.లో ఈ సర్ళా పొ య్యయల కార్యకరమానిన మొద్లు 
పెటటడం జర్ిగింది . మొద్టలు  పొ య్యయల నిర్ాాణ సమయంలో గార మసతు ల న్తండి ఏమాతరం సహకార్ం ఉండదేి కాద్త. 
ఈ సమసయ పర్ిష్ాుర్ం కొర్కు ఎటలవంటి పద్ధ తి పాటించ లి, ఎలా చెయాయలి, మాకు ఇచిేన్ 4000 పొ య్యయల టార్ెగట్ 
న్త ఈ ఒక సంవతసర్ంలో ఎలా పయర్ిు చెయాయలి అన్న విషయాలు మాకు చ లా ఇబబందనిి కలిగించ య్య.  
తర్ువాత గార మ సాథ య్యలోు  మీటింగ్సస నిర్వహించి పొ య్యయల ఉపయోగాలన్త గార మసతు లకు బాగా వివర్ించడంతో 
గార మసతు ల న్తండ ికొంత సహకార్ం దొ ర్కిింది. ద ని ద వర్ా పొ య్యయలు నిర్ాాణం  కొంత సతలువుగా జర్ిగదేి. మొద్టలు  
కొంతమంది కార్యకర్ులు  వివిధ్ కార్ణ ల వలన్ సంసథ లో పని చెయయడం మానివెయయడం తర్చూ జర్గిేది. తిర్గిి కొతు  
కార్యకర్ులకు  ట్ైనైింగ్స ఇచతేకోవడం అన్నది చ లా కషట ంగా మార్ేది. ఎలాగోలా కొంత శరమ పడి ఒక సంవతసర్ంలో 
ఈ 4000 పొ య్యయలు నిర్ిాంచడం జర్ిగింది. అయ్యతే, పొ య్యయలు నిర్ిాంచిన్ తర్ువాత  కూడ  కొంద్ర్ు ఈ సర్ళా 
పొ య్యయలు వాడటం మానసేవేార్ు. అలాంట ి కుటలంబాలన్త గుర్ిుంచి, వార్ిక ి వీట ి ఊపయోగాల గుర్ించ ే పదపేద ే
చెపపడం ద వర్ా కొంత మార్ుప అన్నద ివచిేంది.  

ఈ అన్తభవం న కు చ లా వర్కు వుపయోగపడింది. ఇపుపడు (2015) ఒకు  సంవతసర్ంలోనే  సతమార్ు 2000 
పొ య్యయలు నిర్ిాంచగలగడమే కాకుండ  ఈ 2000 కుటలంబాలు ఈ సర్ళా పొ య్యయల మీద్నే వంట చసేతకొనటేటలు  
కూడ  చయేగలిగాము. అలాగే నడేు చ లా పంచ యతీల న్తండి పరజలు ఈ సర్ళా పొ య్యయలు తమకు కూడ  
కావాలని అడుగుతున నర్ు. ఈ పొ య్యయలు నిర్ిాంచిన్ తర్ువాత వాటి పని తీర్ు/సామర్ధయం ( efficiency) గుర్ించి 
తెలుసతకొన ేవాటర్ బాయ్యలింగ్స టస్్ట ల కొర్కు మయడు పొ య్యయలు తీసతకొని వర్ుసగా 2012, 2013, 2014, 2015 
సంవతసర్ాలలో పర్కీ్షలు చయెయడం కూడ  జర్గిింది.  
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ఒక్ విజయ గాధ (Success story): 

లయ సంసథ  నిర్ిాంచిన్ ఈ సర్ళా పొ య్యయల గుర్ించి గార మసతు ల మాటలలో ఇపుపడు తలెుసతకుంద ం. 

పేరు: తుర్ేర కాసతలమా,  పొ య్యయ ఐ.డ ి1256;  
(పొ య్యయ/లు కలిగని్ పరతి ఒకు కుటలంబానిక ిఒక ఐడెంటటిీ నంెబర్ /ఐ.డి. కటేాయ్యంచబడుతుంది) 

“న ద ిమటలట జోర్ు గార మం,  హుకుంపటే మండలం. ఈ లయ సంసథ  ఇచిేన్ గొటట ం పొ య్యయ(సర్ళా పొ య్యయ) పెనైే గత 

న లుగు సంవతసర్ాలుగా మమేు వంట వండుకొని, తింతున నం.  ఈ పొ య్యయ మీద్ వంట చసేేటపుపడు పొ గ 

మొతు ం గొటట ం న్తంచి బయటకు వెళ్ళుపో తుంది, ద ని వలన్ కళ్ళళ మండవు. అంత ే కాకుండ  వంటకు కొంచం 

పులు లు వుంట ేచ లు, వంట కూడ  త ంద్ర్గా అయ్యపో తుంది. అంద్తవలు  పొ లం పన్తలకు, ఇతర్ పన్తలకు మాకు 

ఇపుపడు చ లా ఎకుువ సమయం దొ ర్ుకుతుంది.  కర్రలకు కొండకు వళె్ు వలసని్ అవసర్ం లేకుండ   చతటలట పకుల 

దొ ర్కిే చిన్నచిన్న పులు లతో కూడ  ఇపుపడు వంట చసేతకోవచతే.  ఇపుపడు న  ఆర్ోగయం కూడ   కొంచం బాగున్టలట  

గా న కు అనిపసితు ంది, అంత ే కాకుండ  వంట చసేే గనిెనలకు ఎకుువ పొ గ పటటడంలేద్త,  అంద్తవలు  చ లా 

సతలువుగా శుభరం చసేతకోవచతే. వంట త ంద్ర్గా అవటం వలన్ సర్ెైన్ సమయానికి ననే్త మా పలిు న్త సూుల్డ క ి

పంపించ గలుగుతున నన్త.  ఈ పొ య్యయని న కు ఇచిేన్ లయ సంసథ  వార్ిక ి న్మసాుర్ాలు తలెుపుకొంటలన నన్త.” 

ఇతర్  దశేాలు న్తండి పర్శిోధ్న్(ర్ీసరె్ే) కొర్కు వచిేన్ సూట డెంట్స మర్యిు ఇతర్ వయకుు లు అనకే మంది ఈ 

పొ య్యయలు పని తీర్ు చూస ి మ చతేకోవటం జర్గిింది.  లయ సంసథ  చపేటిట న్ ఈ కార్యకరమం, 6500 కుటలంబాల    

ఆర్ోగయం, శరమ మర్యిు అడవిిని  కాపాడుతున్నంద్తవలు  దీనిన అబిన్దించవలసని్ అవసర్ం ఎంతెనై  వుంది. 

 

 

ఇటలు , 

డి. లోవ ర్ాజు, 

లయ-సంసథ 


