Science Serial Based on Sustainable Development

…….Life Must Go On………

Episode -23

నీటి పరిరక్షణకు నూతన సూచనలు
Research and Script. Srinivas Oli
Telugu Dr .chaganty Krishnakumari

పాతరలు:
1. రమణ: పరిశోధన విద్యారిి (23-23 Years)
2. గోపాలం : రమణ మేనమామ (60 Years)
3. గీత : రమణ అతత య్ా (55 Years)
4. రేఖ : పటట ణ విభాగ వికాశ అధికారి ( Block Development Officer) (30-35 Years)
5. రామయ్ా: గాామీణుడు (About 55 Years)
6. సవిత: ద్యనయ్ా కూతురు కళాశాల విద్యారిిని( 20 Years)
7. డయ. సుధయకరం : నీటి నిరవహణయ నిపుణుడు ( 50-55 Years)
Signature Tune. Title Music with Announcement

పరకటన . ఈ రోజు రూపకంలో నీటి ఎద్ద డిని ఎద్ురకొనడయనికి నీటిని ఆద్య చేసుకొనే సాంకేతిక పద్ద తులగురించి
తెలుసుకొంద్యం . రమణ తో కలసి మనం కూడయ హిమాలయ్పరవత శరణ
ా ల
ి ో ని శివాలిక్ పరవతయల ద్గగ రునన ఒక
చినన పలలే టూరికి వెళద్యం
…………………….. Part of signature/title song continues ……………………….
ద్ృశాం:- సూరోా ద్య్ం పక్షుల కిలకిలారావాలు, పిలేగాలుల సవ్వడులు , కిటక
ి ీ తలుపులు తెరుచుకొనన ధవనులు
రమణ:- మన గాారమం ఈ సూరకాద్య్ వేళ ఎంతంద్ంగావ్ుంద్ి?మనసుకి హాయిగా పరశాంతంగా వ్ుంద్ి. చలే ని తయజా
గాలి, పక్షుల మధురమైన కిలాకిలారావాలు. వింటునయనరా? ఇకొడ అంద్యనిన వ్రిణంచ డయనికి మాటలు చయలవ్ు .
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…………………. గోపాలం ద్గగ రకి వ్సుతననటుట పాద్యల సవ్వడి ……………………………..
గోపాలం:-రమణయ ఇద్ే నగరాలకీ పలలే లకీ ఉననతేడయ
రమణ:- (నవ్ువతూ )మామయ్ాా ! అపుుడే లలచిపో య్ావే! రోజూ ఇలాగే సూరోాద్య్ానికి ముంద్ే లలవ్డం నీ
అలవాటా లలక ఇవాళే త ంద్రగా లలచయవా?
గోపాలం:-రమణయ!.. మేము వ్ావ్సాయ్ద్యరులం.ఇకొడునన మా కుటుంబాలనీన వ్ావ్సాయ్ంచేసుకొంటూ బతి కేవ!ే
తెలే ారకముంద్ే లలవ్కపో తే పొ లంలో పనులెలా చేయ్గలుగుతయం? మేమవ్రమూ నీలాగా పరిశోధనచేసే విద్యారుిలం
కామే! మీ విశవవిద్యాలయ్ంవారు నీకిచిిన వ్సతి లో నినన రాతిర నువ్ువ నిద్ింర చి వ్ుంటే బహుషా , ఇంకా ఇపుటికీ
గాఢ నిద్రలోనేవ్ుండి వ్ుండే వాడవ్ు! ఇకాొడునయనవ్ కాబటేట ఇంత త ంద్రగా లలచయవ్! అంతేనయ, ఏమంటావ్?
………………… గీత ద్గగ రకి వ్సుతననటుట పాద్యల సవ్వడి ……………………………..
గీత:- రమణని ఎంద్ుకలా ! ఆట పటిటసత ారు ?
గోపాలం:- ... అలాంటిద్మీ
ే లలద్ు, సరద్యగా మాటాేడుకొంటునయనం , మామూలు మాటలల!
గీత:- సరే రమణయ త ంద్రగాపళల
ే తోముకొని , సాననం చేసి రా. వేడి వేడిగా ఇడలే , తింద్ువ్ుగాని , నీ కిష్టమన
ై కొబబరి
పచిడి వ్ుంద్ి. సాంబారు కూడయచేసా.
రమణ:- అలాగే అతత య్ాా! కానీ తరావత మనం ఎకొడకైనయ వెళలతునయనమా ? నయకికొడ ఏమిటి చూపిసత ారు?
గీత:- : - నినన నే అనుకొనయనంగా మరిిపో య్ావా రమణయ! మనమంద్రం ‘ గరాత్’ ని చూడడయనికి వెళత లనయనంగా.
రమణ:- ( ఆతరంగా ) ఓ, అవ్ును కద్ూ, ‘ గరాత్’ అంటే నీటితో నడిచే పిండి మిలుే , పుసత కాలలో చద్వ్డమేకానీ
వాసత వ్ంగా అద్ెలా పనిచేసత ుంద్ో
గీత:-

ఎపుుడూ చూడలలద్ు. అతత య్ాా! ఇపుుడే, నిముష్ంలో తయ్ాారై వ్చేిసాత .

త ంద్రగా సాననం ముగించుకురా, గాామీణ వాతయవ్రణలోని అంద్యనిన చూసేత నువ్ువ ఆశిరా పో తయవ్ !

పొ ద్ుద పొ డుసుతనన సమయ్ంలో గాామం లో కాలినడక నీలంటి వాళే కొక అరుద్ెన
ై అనుభవ్ం.
……………………….. వ్ంటపాతరలు కపుులు సాసరే చపుుళల
ే ………………………………..
గోపాలం:-అవ్ును గీతయ, మన రమణకి ఇద్ొ క మంచిఅవ్కాశం,ఇకొడ జీవ్న విధయనయలు తెలుసుకోవాలని వాడు
ఆరాట పడుతునయనడు

.

………………నడుసుతనన పాద్యల చపుుళల
ే , ద్గగ రవ్ుతూ......

2

రమణ:- సంతోష్ంగా) మామయ్ాా, నీటి పిండిమిలుే చూడయలని వ్ుంద్ి. చయలాద్ూరం నడవాలలమో, తిరిగి ఇంటి
కొచేిసరికి బాగా ఆలశాం అవ్ుతుంద్నయనరు కూడయ కద్య ? భోజనం లలకుండయ సాయ్ంకాలం ద్యకా వ్ుండగలనయ ,
నడవ్గలనయ, అని భయ్ంగా వ్ుంద్ి.
గోపాలం:-ఆ భయ్ం నీకకొరలలద్ు . భోజనయల వేళకు ఇంటికొచేిద్యదం . మీ అతత య్ా, మనకోసం వ్ండి సిధ్ింగా
వ్ుంచుతుంద్ి.
గీత:- :- గారత్ ద్గగ రే ఎకుొవ్ సేపు వ్ుండి పో కండి. సమయ్ం చూసుకొంటూవ్ుండండి . భోజనం వేళకు
తిరిగకచేియ్ండి. మీరు వ్చయిక అంద్రం కలసి భోంచేిద్యదం , ఎద్ురుచూసూ
త వ్ుంటా.
………………….. సంగీతం............................
ు . పిట్టల కూతలు ……………………
………………… నడుసతునన ా దాలచప్పుళ్ల
రమణ:- అమోో! నేనింక నడవ్లలనుబాబో య్, మామయ్ాా? ఇంకా ఎంత ద్ూరం వెళే ాలి?
గోపాలం:-(నవ్ువతూ )… ద్గగ రకొచేిసాం.నేను ఇకొడ పాఠ శాలలో చద్ువ్ుకొంటుననపుుడు రోజుకి ఇటూఅటూ
మొతత ం నయలుగుసారుే నడిచవ
ే ాణిణ. అద్ిగో నద్ి కనిపిసత ో ంద్య?అకొడే ద్యనిపకొనే అటువెైపుకి పిండి మిలుేలు నయనయ్.
రమణ:- అవ్ునవ్ును, కనిపిసత ునయనయ్.
గోపాలం:- జాగాతత!నిననరాతిర వానపడింద్ికద్ూ, ఇకొడ కాసత బురద్య వ్ుంద్ి, కాలు జారుతుంద్ి ,జాగాతతగా అడు గేయి.
……………………………………నడుసతునన ా దాల చప్పుడు నదిలో నీట్ి ప్రవా పప్ప చప్పుడు
రామయ్ా :-(ద్ూరంనుండి ) నమసాొరం గోపాలం అనయన! చయలారోజులకిటువెప
ై ుకొచయివే!
గోపాలం:-నమసాొరం రామయ్ా ! ఎలావ్ునయనవ్ ? ఆ పరకొనునన గాామాలలో పిడి మిలుేలునయనయికానీ అవ్నీన
డలజిల్ తో నడుసాతయి. మామేనలుేడు గారత్ ని చూడయలని ఆరాటపడుతునయనడు.రమణయ, ఇతను రామయ్ా, నయలాగే
వ్ావ్సాయ్ద్యరుడు
రమణ:- నమసాొరం రామయ్ా మామా !
రామయ్ా:- నమసాొరం బాబూ!
రమణ:- వీటిని నేను లోపలనుంచి చూడవ్చుినయ?
రామయ్ా:- ద్యనికేముంద్ి? తపుకుండయ చూడవ్చుి. రండి చూద్ుదరుగాని.
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………………నడుసుతనన పాద్యల చపుుడు/ నీటి మిలుే, నద్ీ పరవాహపు చపుుళల
ే …………
గోపాలం:- ఈ నద్ుల లో నీరు తగుగతుననద్ి కద్య రామయ్ాా? కింద్టేడు ద్యద్యపుగా ఎండిపో య్ంద్నయనరే!
రామయ్ా:- అవ్ును గోపాలం అనయన. రానురాను తగుగతునయనద్ి.ఈనీటిని నగరాలకు గకటాటలద్యవరా మళ్లే సత ునయనరు,
ఇకొడ నీటి తగుగద్లకి అద్ి కూడయ ఒక పరధయన కారణం .
రమణ:- (ఆశిరాంగా ) మామయ్ాా! , మనపూరీవకులు గకపు ఆవిష్ొరత లు వాళే కు విద్ుాత్ అవ్సరమే లలద్ు.
కాలుష్ాపు బెడద్ వారరుగరు. కానీ , ఇకొడ జనసంచయరం అంతగా వ్ుననటుటలలద్ే !
రామయ్ా:-

ఇకొడకు వ్చిి ఎంచేయ్గలరు? ఇరవెై కిలోల గోధుమలు ఆడడయనికి చయలా సమయ్ం పడుతుంద్ి.

జనయలు డలజిల్ తో నడిచే పిండి మిలుేలకు ఎగబడుతునయనరు. అద్ీ కాక ఇకొడి నీటి మటట ం మిలుే అడడయనికి
సరిపడినంతగా వ్ుండటం లలద్ు.
రమణ:- డలజిల్ తో నడిచే పిండి మిలుేలు లలని కాలంలో వారు వాటిని ఎలా నడుపుకోగలిగే వారు?
రామయ్ా:-అపుటిపరిసి తులు వేరు.నద్ిఎంత వ్ుధృతంగా పారేద్ంటే మేము ద్యనిని ద్యటలలకపో యిేవారం.
గోపాలం:- రామయ్ాా! అపుుడికొడ పద్ి మిలుేలుండేవి కద్ూ?
రామయ్ా:- అవ్ుననయన! అవిగో, వాటి అవ్శరషాలు మనకికొడ కనిపిసత ూనే వ్ునయనయిగా !
రమణ:- అబాబ! పద్ి నీటి మిలుేలల! పద్ి మిలుేలు నీటితో నడిచవ
ే ా? నమోలలకపో తునయనను.
రామయ్ా:-ఆరోజులలో నద్ులు, వాటి ఉపనద్ులు నిండుగాపరవ్హిసత ూ వ్ుండేవి. పిండిమిలుేలు నడుపుకోవ్డయనికి
సరిపడినంతగా నీరుండేద్ి. నద్ులలో నీరు రోజురోజుకీ తగిగపో తూండడంతో నీటిమిలుేల సంఖాా తగుగతూ వ్ుంద్ి.
గోపాలం:-వానయకాలం లోనే ఇకొడ పిండిమిలుేలు పని చేసత ాయిగా, నడుసుతనన మిలుేని చూపించయలనే నయ
మేనళల
ే డిని ఇపుుడుతీసికొచయి .
రామయ్ా:- నిజమే, ఈ కాలంలో తపు మిగిలినకాలలలో ఇకొడ మిలుే పనిచేయ్ద్ు.అంద్ుకు సరిపడయా నద్ిలో
నీరుండద్ుగా !
రమణ:- మామయ్ాా? ఎంద్ుకికొడ నద్ులలో రాను రానూ నీరు తగిగ పో తోంద్ి?
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రామయ్ా:- చూసుతనయనవా ద్ూరంగా ఆ కొండలని ? ఒకొచెటట ు కనిపిసత ునయనద్య కొండలమీద్? అద్ివ్రకటి రోజులలొ
ఈ కొండలనీన ద్టట మైన అడవ్ులతో కపుబడి వ్ుండేవి . చయలా పెద్దపద్
ె ద వ్ృక్షాలుండేవి . ఇపుుడకొడకొడయ ద్ేవ్ద్యరు
చెటే ు తపు మరేవీ కనిపించవ్ు.
రమణ:-

అవ్ును, కొండలనీన బో డిగుండుళాే వ్ునయనయి. ?

గోపాలం: ఆ కొండలమీద్ అడవి చెటే ుంటేనే ఇకొడునన చినన చినన నద్ులకి కడుపారా నీరంద్ుతుంద్ి. చెటే ు చయలా
భాగం వాన నీటిని నిలవ్చేయ్గలవ్ు ,ఈ నీరు ఏడయద్ి పొ డవ్ునయ నేలలోపలి చిననచినన కనయనలనుండి నెమోద్ి
నెమోద్ిగా కింద్కు ద్ిగుతూ వ్ుంటుంద్ి. ద్ీనిని అంతసరవ్ణమంటారు. ఎకొడెత
ై ే అడవ్ులు ఆరోగాంగా అలరారుతూ
వ్ుంటాయో అకొడ జలవ్నరుకి ఇబబంద్ి వ్ుండడక పో వ్డయనిన మనం గురించ వ్చుి .
రమణ : - అంటే ద్యనరి ం అడవ్ుల నరికివత
ే తెచిిపెటట న
ి అనరి మననమాట ఇద్ి ! చకొగా పరిసరాలను కలుషితం
చేయ్కుండయ గాామీణులు గారత్ లో గోధుంపిండయడుకొనేవారు కద్య!
గోపాలం:-. అడవ్ుల నరికివత
ే ల వ్లలే ఈ విధమైన కాలుష్ా రహిత సాంకేతిక పద్ద తులు కనుమరుగైపో తునయనయి !
రామయ్ా:- అంద్ుకే కద్య చయలా మటుకిొ గారత్ లు అనీన ఇకొడ మూత పడయాయి! అద్ివ్రలో నీటిని సరఫరా చేసే
గకటాటలు ఇకొడుండేవి కావ్ు. కాలవ్లు గాామీణులంద్రి నీటి అవ్సరాలను తీరేివి. తమ అవ్సరాలకు సరిపడినంత
నీరు ద్ొ రకాలంటె అటవీసంపద్ను కాపాడుకోవాలని మన పూరీవకులకు తెలుసును. ఇపుుడు మనంద్రికీ
నీరుకావాలి, కానీ , అడవ్ులను పరిరక్షించుకోవాలనే ఇంగిత జాానం మనలో ఎవ్రికీలలద్ు.నీటిని ఆద్య చేసుకోవాలనే
ధయాస మనకవ్రికీ లలద్ు. .
గోపాలం:- అనటుట రేపు పంచయయితి భవ్నంలో నీటివ్నరుల సంరక్షణపెై సద్సుు వ్ుంద్ి. గురుతంద్య రామయ్ాా !
రామయ్ా:- అవ్ునవ్ును గోపాలం అనయన! ఆసద్సుుకి రేఖ గారు, తెలుసుగా మన బిడిఒ గారు వ్సుతనయనరు.
రమణ:- బిడిఒ అంటే Block Development Officer కద్య మామయ్ాా!
గోపాలం: అవ్ును రమణయ! రేఖ గారు మన పుర విభాగ వికాశ అధికారిణి . చయలా మంచి సామరి యంగల అధికారిణి.
నువ్ువ గారత్ పనిచేసే విధయనయనిన సరిగగ ా చూసి తెలుసుకొనయనవ్నుకొంటా. ఇంక బయ్లుద్ేరుద్యమా
రమణ:- బయ్లుద్ేరుద్యం నయకాకలి ద్ంచేసత ో ంద్ి. అతత య్ా ఆలశాం అయితే ననేనమీ అనద్ు, నీకే చీవాటు
ే
పెడుతుంద్ి.(నవ్ువతూ)
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గోపాలం:- రామయ్ాా! రేపు పంచయయితీ భవ్నం ద్గగ ర కలుద్యదం , మీ అమాోయి సవితను కూడయ తీసుకొనిరా.
సవిత నీటి సంరక్షణ విష్య్ంలో చయలా సునిశితంగా ఆలోచిసూ
త నీటిని పొ ద్ుపుగావాడుకోవాలని చెపుతూ
వ్ుటుంద్ి. , నీరు వ్ృధయగా పో తూ వ్ుంటే ఆపిలే చూసి తటుట కోలలద్ు.
రామయ్ా:-

.

సరే గోపాలం అనయన! రేపు నేనూ సవితయ కలిసి వ్సాతం

ు కరమ కరమంగ తగ్గుతూ ఆగిాో తాయి..................
…………………. నీట్ి మిలుు, నదీ ప్రవా పప్ప చప్పుళ్ల
................. దృశ్యం :-- ప్ంచాయితీ భవనం. సదసతు వా తావరణం ....................
ు , ఆపుతుల సందడిని తెలియచేసే చప్పుళ్ల
ు .......
..................... మైక్ సరిచేసు తనన చప్పళ్ల
గోపాలం:- అంద్రూ సరుదకొని నిశబి ం గా కూరోిం డి
……………………………………… . నిశబి ం .....................................
గోపాలం:- మితురలారా! పంచయయితీ భవ్నం లో జరుగుతునన ఈ సభకి ఆహావనం. మన బి.డి.వొ. శ్రామతి రేఖ
గారు మన పుర విభాగానిన అనిన విధయలా వెలుగకంద్ేలా చేయ్డయనికి ఎంతగానో కృషి చేసత ునయనరు. మన గాామ పరజల
తరఫున వారిని వేద్క
ి మీద్కు సాద్రంగా ఆహావనిసుతనయనను. ఆహుతులతో సభ నిం డుగావ్ుంద్ి. శాద్దగా , ఆసకితగా
ఇకొడకు వ్చిిన మీ అంద్రికి మరకకొసారి ఆహావనం.
…………………….. తపుటు
ే .....................
రేఖ:- - గోపాలంగారిక,ి సభాసద్ులకు నమసాొరం . నీటి సంరక్షణ విష్య్మై మీతో సంభాషించడయనికి
మిమోలిన అంద్రినీ ఇకొడకు ఆహావనించయము. అంద్ువ్లే నేను ఉపనాసించడం , మీరు వింటూ కూరోివ్డం ఈ
సభ ఉద్ేదశాంకాద్ు ఏమంటారు గోపాలంగారూ, అంతేనయ?
గోపాలం:- మితురలారా , మన బి.డి.వొ. శ్రామతి రేఖ గారు చయలా సహృద్య్ులు. మనకి సహకారానిన
అంద్ించడయనికి వ్చయిరు. గతంలో కూడయ చయలా అభివ్ృధ్ిి కారాకామాలలో మనకు వారి అమూలా ద్ిశానిరేదశంతో
సహకరించయరు.కాబటిట వారితో ఏ సంకోచం లలంకుడయ మీమీ సంద్ేహాలను తీరుికోవ్చుి.
…………………….. తపుటు
ే .....................

రేఖ:- అతాంత పారముఖాత గల ఈ విష్య్ంపెై మీతో చరిించడయనికి ననున ఆహావనించినంద్ుకు చయలా
సంతోష్ంగావ్ుంద్ి. ద్యద్యపుగా మన విభాగంలోని అనిన గాామాల నుండి గాామీణులు ఈ సభలో పాలొగనడయనికి తరలి
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వ్చిినటుట తెలుసుతననద్ి. మీ అంద్రికీ నయకృతజా తలు . డయకటర్ సుధయకరం గారు కూడయ వ్చయిరు. వారు నీటి పరిరక్షణ,
నిరవహణ ల విష్య్ంలో నిషాణతులు. సుధయకరంగారిని వేద్ిక మీద్కు ఆహవనిసుతనయనను. వారు ఈ నయటి చరాి
కారాకామంలో మీతో సహకరిసత ారు
.( ............................... కురీిలో కూరుిటునన చపుుళల
ే ..................................... )
…………………….. తపుటు
ే .....................
రేఖ:- మీరు నీటి పరిరక్షణ , నిరవహణల గురించి చరి మొద్లు పెటటవ్లసినద్ిగా Dr. సుధయకరం గారిని
కోరుతునయనను.
…………………….. తపుటు
ే .....................
Dr. సుధయకరం: - వేద్ిక మీద్నునన రేఖగారిక,ి గోపాలంగారిక,ి సభా సరసవ తికి వ్ంద్నయలు. ఈ సభ మీకోసం ఏరాుటు
చేసాం. సాగునీటిని ఎలా పొ ంద్యలి, నీటిని ఎలా పరిరక్షించుకోవాలి, మురుగు నీటిని ఎలాశుధ్ిి చేసుకోవాలి వ్ంటి ఏ
విష్య్ానెన
ై నయ సంద్ేహించకుం డయ మీరు అడిగి తెలుసుకోవ్చుి.
రేఖ: రామయ్ాా? నువ్ువ నీ సమసా గురించి అడుగుద్యమనుకొనయనవ్ని గోపాలంగారు చెపాురు. ?
రామయ్ా:- అవ్ును రేఖమోగారూ, మా పంట కాలవ్లలో నీరు రోజురోజుకీ తగిగపో తునయనద్ి. నీటి మిలుేను
నడుపుకోడయనికి నీరు చయలటంలలద్ు. మాకిద్ి చయలా పెద్దసమసా . ద్ీనికేద్ెైనయ మారగ ం చెపుతయరా?
రేఖ:- చూడండి , అంతయ మనమీద్ే అధయరపడి వ్ుంద్ి. మనంగాని సరియిన
ై నిరణయ్ాలుతీసుకొని, వాటిని
అమలులోపెడత
ి ే , పరిసి తులు మరుగుపడతయయి. మీఅంద్రికీ అడవ్ుల పారముఖాత తెలుసు. పారధమిక
అవ్సరాలను ద్ృషిటలో పెటట ుకొని అంద్ుకనుగుణంగా పరవ్రితసేత సమసా మబుబ విడినటుట విడిపో తుంద్ి.
రామయ్ా:- ఈ సంవ్తురం మేము కొండ మీద్య చయలా చెటే ు నయటాం , కానీ ఫలితంఏమీ కనిపించలలద్ు.
సుధయకరం:- విచయరించకు. మీ శామ వ్ృధయగాపో ద్ు. పరిసి తులు మరుగై ఆయ్ా పరద్ేశాల మొతత ం రూపురేఖలల
మారిపో యిన ద్యఖలాలు మనద్ేశంలో చయలానే వ్ునయనయి.

.

రామయ్ా:- మీరేమనయనరో నయకు బో ధ పడలలద్ండి.
సుధయకరం: - రాజేంద్ర సింగ్ పేరు వినయనరా? అతనిని జలపురుష్ుడు- నీటి మనిషి - ‘Water Man’. అంటారు.
రామయ్ా:- - రాజేంద్ర సింగ్ గారికి మా సమసాతో ఏమిటి సంబధం?
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సుధయకరం:- నీటి పరి రక్షణలో అతని కృషి ని మనద్ేశంలోనే కాద్ు, పరపంచద్ేశాలనీన గురితంచి మచుికొనయనయి. .
1980లో అతను రాజసాతన్ లో సాగునీటిపెై సమసాపెై సవయ్ంగా పని మొద్లుపెటట ాడు.
రామయ్ా:- ఎడయరి పరద్ేశంగా అద్ి, అకొడేంచేసాడయయ్న?
సుధయకరం:మన పూరీవకులు శతయబాదల తరబడల అమలుచేసుకొనన నీటి నిరవహణయపద్ద తులను మనం తిరిగి
పరవశ
ే పెటట ుకోవాలని అతను న్కిొవ్కాొణించి చెపుతయడు. నీటి పరిరక్షణకై గాామ
ర పరజల సహకారంతో అతను చినన
చినన ఆనకటట లను కటాటడు. వాన నీరు ఈ ఆనకటట లలో చేరి నిలవ్వ్ుండగా కొద్ిద సంవ్తురాలకే భూగరభ జలాల
మటట ం పెైకర
ి ావ్డం మొద్లెైంద్ి.
సవిత:- కానీ , ఎడయరిలో ఆనకటట లు కటట డం ఎలా సాధామైంద్ో నయకు అంతుపటట డం లలద్ు.
సుధయకరం:- నువ్వలాఅనుకోవ్డం సహజమే ! నీలాగే చయలామంద్ి భావించయరు. అతనిని ఉద్ేదశిసూ
త
వెటకారాలాడయరు. కానీ అతని శామ ఫలించింద్ి. నీటి సమసా వ్లే అకొడి పరజ గాామాలను విడిచి వేళలతుండేవారు.
ఇపుుడు నీటి సమసా తీరగానే మళ్ళీ వారి వారి గాామాలలో సేద్ాపు పనులు మొద్లు పెటట ారు.
రేఖ: ఆ ఫలితయలను చూసిన చయలా మంద్ి అతనితో చేతులు కలిపారు,ముంద్ు కొచిి తమ మద్ద తత ు ను అంద్ించయరు.
వేల కొద్ిద చెరువ్ులు, చిననచినన అననకటట లు బంజరు భూములలొ నిరాోణమై అంద్ుబాటులోకొచయియి.
సుధయకరం:- వాన నీరు ఆచెరువ్ులలో చేరి నిలవ్వ్ుం టూ , నెమోద్ి నెమోద్ిగా భూమిలోకి ఇంకడంతో భూగరభ
జలాల మటట ం పెరగ
ి ింద్ి.
రామయ్ా:- ఇలాంటి సంపరద్యయ్ పద్ద తే మా ఉతరాఖండ్ గాామాలలో కూడయ వ్ుండేద్ి. ద్యనిని ఛయల్ - ఖాల్
(‘’Chal-Khal’’) అంటారు.కానీ ఇపుుడెవ్రూ ద్యనిని పటిటంచుకోవ్టంలలద్ు. .
సుధయకరం:- సరిగగ ా చెపాువ్ు రామయ్ాా. నిజానికి రాజేంద్ర సింగ్ కొతత గా, కనుగకననద్ీ, చేసింద్ి ఏమీ లలద్ు.
పరవ్హిసత ూ వ్ృధయగా పో తునన వాననీ టిని చెరువ్ులను తవ్ువకొని నిలవ్ చేసుకోవ్డం ఎంద్ుకో చెపుతూ జనయలను
ఒపిుంచయడు . అద్ే మంచి ఫలితయలనిచిింద్ి.
రేఖ:- ద్యంతో రత
ై ులు సేద్ాం బాగా చేసుకోగలిగారు. పొ లాలు మంచి ఫలసాయ్ానినచయియి. నీరు అంద్రికీ
అంద్ుబాటులోవ్ుంద్ి. ఇపుుడకొడ పరద్ేశాలు పచిద్నంతో కనునలపండుగ చేసత ునయనయి.
రామయ్ా:- ( సంతోష్ంగా ) ఓ, అయితే రాజసాిన పరజలకి రాజేంద్రసింగ్ భగవ్ంతుని తో సమానమేనే! .
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సుధయకరం:- రాజసాినంలొ మాతరమక
ే ాద్ు. మన ద్ేశంలో ఇతర పారంతయల వారు కూడయ అతని పద్ద తులను
అవ్లంబిసుతనయనరు. నీటిని వారు చెరువ్ులలోనూ ఆనకటట లలోనూ నిలవ్చేసుకొంటునయనరు. అంద్ుకే అతనిని జల
పురుష్ుడంటూ సముచితమన
ై రీతిలో కీరత స
ి త ునయనరు.
రామయ్ా:- మన నద్ులను నీటితో నింపే ఓ జల పురుష్ుణిణచిి భగవ్ంతుడు మనలను కూడయ కాపాడయలి.
రమణ:- రామయ్ా మామా! మనకోసం ఎవ్రూ ఆకాశంనుంచి ద్ిగర
ి ారు. మనలను మనమే కాపాడుకోవాలి. సరియిన
ై
విధయనయలను అమలుపరచుకొంటూ పో తే ఒకనయడు మన నీటి సమసా తీరుతుంద్ి. తయరగు నీటిని డబాబలలో
సరఫరాచేయ్డయనికి మన గాామానికి రైలు, బస్ మారాగలు కూడయ లలవ్ు . తయగు నీరుకూడయ కరువ్యిేా పరిథతి
ి
రాకుండయనే మనం వాననీటిని నిలవ్ చేయ్డం మొద్లు పెటట ాలి.

.

సవిత:- - నువ్వనేద్మి
ే టి? వాన నీరు తయగాలంటావా? .
సుధయకరం:- సవితయ! రమణ పరిసి తిని బాగా అరి ంచేసుకొనయనడు . అతను చెపుి ంద్ి రట
ై !ే కింద్టేడు మహారాషాటాలొ
ఒక ద్గగ ర నీటి ఎద్ద డికి ఎంతగా జనయలు బాధపడయారంటే పరభుతవం రల
ై ు భోగీలలో వారికి నీటిని సరఫరా చేసారు.
రేఖ:- - మహారాషాటాలొని కొనిన పారంతయలలో కొంతమంద్ి సాినిక సమసాల పరిషాొరానికై సామాజిక సేవ్
చేసత ునయనరు . వాటిలో నీటి నిరవహణ కూడయ ఒక పరధయనఅంశం. వారి ద్గగ రనుండి మనం నేరుికోవ్చుి
గోపాలం:- రేఖ గారూ! మహారాషాటా లోని

సామాజిక సేవ్కులు చేసన
ి కృషి పరతాే కత ఏమిటి?

రేఖ:- -‘ జల పంచయయితి’ - ‘Water Panchayat’ - గురించి నేను చెపుతునయనను.
గీత:- :-( ఆశిరాంతో ) మేము గాామ పంచయయితి గురించి వినయనం . ఈ జల పంచయయితి ఏమిటి?
రేఖ:- - ఇద్ి కూడయ ఒక వ్ాకిత పరద్రిశంచిన అద్ివతీయ్ చకరవ్. అతని పేరు విలాస్ రావ్ సంకులె సాినిక గాామ
పరజలకు నయాయ్ పరమన
ై నీటి నిరవహణకు

పేరరప
ే ించయడు. 1972 లో మహారాషాటా లో చయలా పారంతయలు తీవ్రమన
ై

కరువ్ును చవి చూసాయి. ఎంత తీవ్రగా అంటే కొనిన వేల మంద్ి ఆకలితో అలమటించిపో య్ారు. పరజానీకమంతయ
ఏకమై వ్చిినపుుడే సమసాకు పరిషాొరం ద్ొ రుకుతుంద్ని విలాస్ రావ్ సంకులె అపుుడు భావించయడు.
సవిత:- - మహారాషాటా లో జనయలు ఏంచేసారు?
రేఖ:- - విలాస్ రావ్ తన పరచయరానిన పూనయ జిలాే లోని పురంద్ర్ తయలూకా లో నయ్ాగావ్ నుండి
మొద్లుపెటట ాడు. సాినిక గాామ పరజలను తన పరచయరంలో భాగసావములను చేసాడు. ఆపారతంలో గాామీణుల
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సహాయ్ంతో చినన చినన ఆనకటట లు కటేట డు.కొండ ద్ిగువ్ు భాగంలో ఒక పెద్ద జలాశయ్ానిన నిరిోంచయడు.
కొండలద్యరుల వెంట పండే చెటేను, బంజరు నేల పెై చినన చినన పొ ద్లు,గడిా ని నయటాడు .
సవిత:- - ఊ, నయటితే - ఏమైంద్ి ?
రామయ్ా:- ఓ మహాద్ుభతం జరిగి వ్ుండయలల! అకొడి భూగరభజలాలు పెరగ
ి ి వ్ుంటాయి, బంజరు భూములు
పచిగా మారిపో య్ాయ్నుకొంటా.
రేఖ:- - ( నవ్ువతూ ) సరిగగ ానే ఊహించయవ్ ! ఎండిపో యిన నేల మీద్కు నీరకచిి చేరుతూ వ్ుంటే, అద్ి మంచి
పంటపొ లంగా మారడంలొ వింతేముంద్ి? గాామానిన విడిచి వెళ్లేన రత
ై ులంద్రూ తిరిగి గాామానికొచిి
వ్ావ్సాయ్ానిన చేసుకోడం మొద్లెటట ారు.
సవిత:- - అద్ుభతం ! మంచి చకరవ్తో, సరికొతత పరయోగంతో విలాసరావ్

పరిసి తులను చకొద్ిద్ద యడు.

రేఖ:- - అకొడతను సాధించిన ఆ విజయ్ంతో మహారాషాటా లో ఇతర గాామాలలో కొతత కారాకామాలపెై కృషి చేసాడు.
గాామాలలో నీటి వ్నరులను ఏరురచయడు. ఈ నీటివ్నరులనే ‘ జలపంచయయితీల’ నయనడు . ఈ పంచయయితీలకు నీటి
సరఫరా విష్య్మై కొనిన నియ్మ నిబంధనులునయనయి. ఈ వ్ావ్సి ఒక ఇంటలేనునన మనుష్ుల సంఖాను బటిట
నీటిని అంద్ిసత ుంద్ి , గాామంలో అంద్రికీ సరిసమానంగా నీరు ద్ొ రుకుతుంద్ి.
సవిత:- - విలాసర్ రావ్ సంకులల గకపు వెజ
ై ా ానిక ద్ృకు ధం వ్ునన వ్ాకిత
రేఖ:- - వ్ృతిత రీతయా అతన్క ఇంజనీరు. నీటి నిరవహణలో అతనికునన పరిజా ానయననిన వాడుకొనయనడు. రత
ై ులను
తకుొవ్ నీటి తో పండే పంటలను నయటుకోవ్డయనికి జలపంచయయితి పో ర తుహించింద్ి. సామాజిక నీటి సరఫరా
వ్ావ్సి రూపొ ంద్ిన విధయనం ఇటు పెద్దరైతుల, అటు రత
ై ు కూలీల నీటి అవ్సరాలను తీరిగలిగింద్ి.

.

సుధయకరం:- మరకకొ విష్య్ం! ఎపుుడెత
ై ే విలాసరవ్ గారి కృ షికి మంచి ఫలితయలొచయియో పరభుతవం
ముంద్ుకొచిి ఆరిిక సహాయ్ానినచిింద్ి. అటువ్ంటి మరినిన కరాకామాలకు ఆరిిక సహాయ్ానిన అంద్ంచడం
మొద్లుపెటట ంి ద్ి.ద్ీంతో నీటి నిరవహణ ఊపంద్ుకొని మిగిలిన పారం తయలకు కూడయ వాాపించింద్ి.
రేఖ:- అంటే ద్యని అరి ం ఏమిటి? మనంకాని సమాజిక సాియిలో ఏద్ెన
ై య మంచి కారాకామానిన చేపడితే పరభుతయవలు
కూడయ సహాయ్ం చేయ్డయనికి ముంద్ు కొసాతయి.
రామయ్ా:- అవ్ును రేఖ గరూ, మా కాలవ్లలో నీరకచిి చేరడయనికి ఏద్ెన
ై య చేపటట గల కారాకామం వ్ుంద్య? , మా
నీటిసమసాతీరేలా, మేము మా పిండిమిలుేలు ఆగకుడయ పనిచేసత ూ నడుపుగోగలిగేలా, వాటిని మూలనపడేవస
ే ే
ద్ౌరాభగాం

లలకుండయ ఓ మతరం వ్ుంటే చెపుండి
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………………………………………………. బిగగ రగా నవ్ువలు......................
రేఖ:- - ( చిరు శబద పు చిరునవ్ువతో ) నద్ుల పరిరక్షణకి చయలా కారాకామాలల వ్ునయనయి. పరధయనంగా వాటికి
నీరకొడనించి వ్చిి చేరుతుంద్ో ఆ నీటి వ్నరులను రక్షించుకోవాలి.
సుధయకరం:- నద్ుల ఉపయోగం కేవ్లం నీటికి మాతరమే కాద్ు. మన సంసొృతి సాంపరద్యయ్ాలు నద్ులతో ముడి పడి
వ్ునయనయి. గంగా నద్ినే తీసికోండి. గంగానద్ీ పరివాహక పరంర తయలలొ సుమారు 40 కోటే జనభా నివ్సిసత ునయనరు.
అంటె వీరంద్రివ్లాే ఎంతగానో

చెతత చెద్యరం మురికి మొద్లెైన వ్ారి పద్యరాిలు గంగలో చేరుతునయనయి. అలా

గంగ నీరు కలుషితమవ్ుతునయనద్ి.
రేఖ:- -మీకు తెలుసునయ? మన పరభుతవం గంగను శుద్ిద చేసి తిరిగి చేతనా వ్ంతం చేయ్డయనికి “ నమామి గంగ’
పేరుతో ఒక కారాకామానిన చేపటిటంద్ి. ద్యని బడెెట్ కేటాయింపును నయలుగింతలు పెంచింద్ి.2019-20 సంవ్తురాల
నయటికి సుమారు ఇరవెై వేల కోటే రూపాయ్లను గంగ ను శుధ్ిి చేయ్డయనికి ఖరుి పెటటవ్లసి వ్ుంటుంద్ి .
సుధయకరం:- ఇద్ే కాద్ు, మురుగు నీటిని శుధ్ిి చేసే కేంద్యరలను కూడయ గంగ ఒడుాన పరభుతవం
నెలకొలుుతునయనద్ి. ఆకీుకరణ పరకాయ్
ి
లో గంగాజలాలను శుధ్ిదచేయ్గా వాటిలో చేరన
ి
హానికరమన
ై సూ క్షో
కిాములు నశిసాతయి. ఏకకాలంలో ద్యనితో పాటుగా అకొడి పరిశామల, గాామీణ వ్ారాిలను కూడ శుధ్ిిచేసత ూ తగిన
చరాలు తీసుకోవ్డం కూడయ జరుగుతుంద్ి.
రేఖ:- ఈవిధంగా నీటి కాలుష్ాపు మూలలోకి వెళ్లే వాటిని అద్ుపుచేసత ూ , మన నద్ులననినంటినీ శుధ్ిి
చేసుకొంటే సమసా ఓకొలికిొ వ్సుతంద్ి. నగరాలనుండి, పరిశామలనుండి విడుద్లవ్ుతునన వ్ారి జలాలను
ముంద్ుగా తగిన రీతిలో శుధ్ిి చేసన
ి మీద్టే వాటిని నద్ులలోకి వ్ద్లడంలో మనం విజయ్ంసాధిసేత సమసా
తీరిపో తుంద్ి. .
రేఖ:- గంగా నద్ిలో కలుసుతనన నద్ులునయనయికద్య. అంద్ువ్లే ఆయ్ానద్ులలోని కాలుషాాలను త లగించి, ఆపెై
మరి ఇక చేరకుండయ కూండయ చూసుకోగలిగిననయ డే గంగనీటి పరశసాతయనిన కాపాడుకొనగలిగిన వారమవ్ుతయం.
రామయ్ా: - అంటే మన ద్ేశలోని నద్ులననినటినీ శుధ్ిిగా వ్ుంచుకొంటె పరధయనమన
ై మన సామాజిక సమసాలనీన
వాటంతటవే తీరిపో తయయ్.
రేఖ:-సరిగగ ా చెపాువ్ రామయ్ాా.
సుధయకరం:- మరకక విష్య్మేమిటంటే మనకునన నీటి వ్నరులను సరిగగ ా నిరవహించుకోవ్డం. నీరు ఎంత
అవ్సరమో నీటికి కరువ్ు వ్చయిక అంద్రికీ బాగా తెలిసింద్ి. నీరు మనకంత అనివారామో మనం ఎరిగి వ్ుననపుుడు
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ద్యనిని పొ ద్ుపుగా వాడుకోవాలని వ్ృధయ చేయ్కోడద్ని మనసావాచయ భావించినవారమవ్ుతయం. అలా మసలుకొంటాం
అపుుడు నీటికి సమసా ఎంద్ుకుంటుంద్ి .
రేఖ:- సరియిైన నీటి నిరవహణయ పద్ద తులను అవ్లంబించడం, విచక్షణ తో నీటిని వాడుకోవ్డ మనే

ఈరండు అం

శాలు ఒకద్యనితో ఒకటి ముడి పడి వ్ునయనయి. .
గీత : - నీరు మాకు చయలా తకుొవ్గా ద్ొ రుకుతునయనద్ి. ద్ొ రికన
ి ంత మేరకు మా నితయావ్సరాలకే మేము నీటిని
వాడుకొటునయనం . ఎలా అద్య చేయ్గలం ?
సుధయకరం:- అలా కాద్ు. చినిన చినిన సంగతులను ద్ృషిట లో పెటట ుకొని వ్ావ్హరిసేత ఆ సవలుమైన జాగాతతలల నీటి
పరిరక్షణ లో పెద్ద భూమికను పో షిసత ాయి .
రేఖ:- -అద్ెలాగంటే మనం మన ఇంటలేనే నీటి పరిరక్షణకు మనవ్ంతు భూమికను మనం నిరవరితంచగలం .
ఉద్య్ం పళల
ే తోముకొంటుననపుుడు నీటి పంపు ను కటేటసి నీరు అవ్సరమన
ై పుుడే తెరవ్డం, అలాగే
వ్ంటపాతరలను తోమేటపుుడు, బటట లుతుకొొనేటపుుడు. మన వ్ంటింటినుడి బయ్టకి పో తునన నీటిని కూరగాయ్
మొకొల పెంపకానికి వాడుకోవ్డం మొద్లెైన అనేక సంద్రాభలలో మనం నీటిని ఎంత పొ ద్ుపుగావాడుతునయనమో
కనిపెటట ి మన అలవాటే ను సరిద్ద్
ి ద ుకోవ్చుి.
గోపాలం :- నీటిని చకీాయ్ పద్ద తిలో వాడుకోవాలనన ఇంగిత జాా నం పరతీ ఒకొరికీ వ్ుండయలి
సుధయకరం:- హిమాలయ్ా పరవత పరజలు వారి నీటి అవ్సరాలకి చినన నద్ులమీద్ ఆధయరపడుతునయనరు, కానీ
సమతల భూములలో తయగునీటిక,ీ వ్ావ్సాయ్ానికీ భూగరభజలమే పరధయన నీటి వ్నరు. అంద్ువ్లే ద్యనిని
కాపాడుకోవ్లసిన అవ్సరంవ్ుంద్ి.
రేఖ:- - భూగరభజలాలను పరా వేక్షించే య్ంతయరంగం Underground Water Board. వారి 2005 లెకొల పరకారం
1951 తో పో లిి2001 లో చూసినపుడు 35 శాతం నీరు తగిగపో య్ంద్ి . 2025 నయటికి మరో పద్ి శాతం
తగిగపో తుంద్ని అంచనయలు చెపుతునయనయి. ఈ లెఖ్ఖని భవిష్ాతు
త లో చయలా భయ్ంకరమన
ై గడుా పరిసి తులను
చూడవ్లసివ్సుతంద్ి
సుధయకరం:- ఇపుుడు చూడపో తే మన గాామీణ పటట ణపారంతయలలో అద్ివ్రకునన చయలా చెరువ్ులు ,
జలాశయ్ాలు మాయ్మయిపో య్ాయ్ . అడవ్ుల శాతం కూడయ రోజురోజుకీ తగిగపో తోంద్ి. అంద్ుకే నీటికోసం
మనకినిన తిపులు .
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సుధయకరం:- మన నివాసాల ద్గగ ర జలాయ్శాయ్ాల ను నిరిోంచు కోవ్డంద్యవరా ఈసమసాను కొంత వ్రకు
అధిగమించ వ్చుి . నిజానిన చితత శుధ్ిితో ఒపుుకోగలిగితే ఈ పరిసి తిని ఎద్ురోొవ్డం అంత కష్ట మన
ై పని ఏమీ
కాద్ు. ఈ నేల మీద్ బతుకుతునన మనంద్రికీ నీరు జీవ్నయధయరం అని గురత రిగన
ి వారమై , జీవ్నవిధయనయలను
మారుికోగలిగితే అభివ్ృధ్ిి పధయన పయ్నిసూ
త
, ఆరోగా పరద్మన
ై పరిసరాల లో జీవించగలుగుతయం.
రేఖ:- - పరపంచ జనభాలో 18శాతం జనయభా మన భారత ద్ేశంలో వ్ుంద్ి. కానీ

మన నీటి వ్నరులు పరపంచ నీటి

వ్నరులలో 4శాతం వ్ునయనయి.పరసి ుత సిితిని మనం ఇలాగే కొనసాగిసత ూ పో తే త ంద్రలోనే అతాంత విష్మ
పరిసి తికి ద్యరితీసిన వారమవ్ుతయం . నీటి చుకొలు అంటె అక్షరాలా నీటి చుకొలకోసం జనయలు పో టాేడుకోవ్లసి
వ్సత ంద్ి. WHO వారి నివేద్ిక పరకారం త మిోద్ి కోటే మంద్ి జనయలకి, పరిశుద్ద మైన తయగునీరు అంద్ుబాటులో లలద్ు.
గాామాలలో పరిసి తి ఇంకా ఎకుొవ్ ద్యరుణంగావ్ుంద్ి
గోపాలం:- అంటే మన గాామీణ పరజలు నీటిని కొనుకోొవ్లసి వ్ుటుంద్ి. ఒకాన్క రోజున ఇతర ద్ేశాలనుండి నీటిని
కూడయ కొనుకోొవ్లసి రావ్చుినేమో కూడయ .
………………………………………………. బిగగ రగా నవ్ువలు............................
రేఖ:- - గోపాలంగారూ , మీరననద్యనిలో చయలా వాసత వ్ం లలకపో లలద్ు. పరిసి తిని

తకుొవ్గా అంచనయవేసుకోకండి.

సమసా ఎంత తీవ్రతరమవ్ుతుననద్ో మీకు వివ్రించయం. మీ అంద్రికీ అరి మైంద్నుకొంటాను.
సవిత:- అవ్ును, నీరు లలక పో బటేటకద్య మాతయతయ్ా నీటి మిలుే పనిచేయ్టంలలద్ు. ద్యని మీద్ పెటట న
ి మద్ుపంతయ
నీళే పాలెైంద్ి.( నవ్ువతూ) అంటే నష్ట ం వ్చిింద్ని ,మిలుేకోసం పెడుతునన డబుబ కూడయ వ్ృధయ అవ్ుతోద్ి , మిలుే
మూసేస,ి గాామానిన వ్ద్ిలివెళ్లీపో వాలి , వేరే గతాంతరంలలద్ు.
రేఖ: వేరే గతాంతరం లలద్ంటే ఎలా? నువ్వంద్ుకు ఏంచేయ్ాలనుకొంటుననవ్? అద్ి చెపుు.
సవిత : ఇపుుడే పరతిజా తీసికొం టునయన. మాపారంతంలో నీటిని పరిరక్షనకి నయవ్ంతు కృషి చేసత ా ఒకొ బొ టుట నీటి ని
కూడయ వ్ృ ధయగా పో నివ్వను
గీత , గోపాలం:- ( ఉతేత జంగా ) సవితయ! మేమూ నీతోనే వ్ునయనం. ఇద్ి మనంద్రి బాధాత. మన గాామాలను మనమే
కాపాడుకోవాలి . బాధాతలనుండి మనం ఎననటికీ తపిుంచుకోకోడద్ు. .
రామయ్ా, మిగిలిన సభా సద్ుల గకంతుకలు: - అవ్ును, మేమంద్రం ఈ మంచి పనికి మావ్ంతు మేమూ చేసత ాం
. మీతో చేతులు కలుపుతయం అంద్రం కలసి పరతిజా చేసత ునయనం మేము మాట ఇసుతనయనం . జై జల పంచయయ్త్ , జై
జై జల పంచయయ్త్
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……………………………. ముగింపు

--- సంగీతం తో …………………………..

పరశనలు:
1. గంగానద్ిని శిధ్ిి చేస,ి చెత
ై నావ్ంతం చేయ్డయనికై పరభుతవం పరవేశపెటట న
ి పధకంపేరేమిటి?
సమాధయనం : - నమామి గంగే
2. జల పంచయయిత్ అంటే ఏమిటి? ద్ీనిని కలిుంచిన వారవ్రు?
సమాధయనం : - గాామీణ పరజల సామూహిక క్షే మానిన కోరుతూ సాినిక నీటి వ్నరుల నిరవహణ ను జల పంచయయ్త్
అంటారు. ద్ీనిని మహారాషాటాలోని తన సవగాామమన
ై నయ్గావ్ నుండి శిా విలాస్ రావ్ పూలల మొద్లుపెటట ారు.
************************************************************************
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