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We are what we
repeatedly do
KROSS launches
project
‘PAUSTIK’–III
Own changes in
personal life

We are what we repeatedly
do
Excellence is not an act but a habit. Something to become
habitual needs to be done regularly more so persistently.

Malnutrition is a
vicious circle

"Faber fit fabric" which means to say that a farmer becomes a
farmer by persistently working. KROSS would like to bloom
in excellence as a resource center and as a forum of 14
diocesan social work organizations. Collaboration is the
hallmark of having networking with partner organizations.

In this pursuit, the redesigned website and creating QR codes for local contributions would bring
expected results. As the need for mobilizing local resources has grown all-time high it is imperative
to seek local donors. Consistent networking with the corporate world can strengthen the
community-led activities and fill the gaps created by the changed regulations in the development
field.
As the second issue of the E-newsletter ALEGALU, is on the KROSS webpages, the articles and
success stories and reports are a glimpse of various people-led programs. Community is in the
driver seat in their development journey. The report carried out by the news media says that the
covid-19 pandemic situation has favored the wealthy to increase their wealth and has pushed the
economically poor into dire poverty. Hence the need for volunteering social work has gained
momentum but achieving the results in these difficult times is a challenge. Therefore, I call upon
the team to work in a spirit of solidarity and uplift of the marginal groups.
- Fr. Richard Pais
Director - KROSS
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KROSS Launches Project ‘PAUSTIK’–III
To Prevent and Mitigate Malnourishment among
Children, Adolescent Girls, Pregnant Women and
Lactating Mothers in Villages of North Karnataka on
January 12th 2022
The PAUSTIK III Program formally launched and had
two

days

orientation

at

KROSS

Resource

cum

Training Centre, Bengaluru on January 12th & 13th
2022 which was attended by the three Coordinators
and 13 Animators from the three implementing
partners, BDDS-Ballari, BDSSS-Belagavi, and SSDSKalaburgi. The Meeting was presided over by Rev. Fr.
Richard Pais, Director-KROSS, and managed by Mr.
Varghese, Programme Officer-PAUSTIK.
Mr. Krishnamoorthy from the Directorate of Health
and Family Welfare, Government of Karnataka was
present and facilitated the sessions.
Mr. Varghese welcomed all present and explained
what would be the agenda over the next two days.
The Director-KROSS in his inaugural address said
that we need to put our hea7rt and soul for the success
of the program, we are here not only to show some
results but also express our empathy towards the
beneficiaries, i.e., the Severely Acute and Moderately Acute Malnourished Children and also to
illustrate our commitment towards the Pregnant Women, Lactating Mothers, and Adolescent Girls.
When we do good work we have to face a lot of hurdles, be prepared for overcoming them.
The goal, objectives, activities strategies, and expected results of the new project were presented to
the implementing team and discussed in depth. The reporting forms were devised with the
participants.
The action plan for one year was drawn and presented by the three Coordinators which were
discussed, debated and feedback and suggestions were provided on how we could get more results.
After every presentation, the other two implementing partners’ staff sought clarifications that were
beneficial in cross-learning and enabling them to replicate the best practices in their implementing
area. The program concluded with the vote of thanks by the project Officer Mr. Varghese G.M.
- KROSS Team
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"ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಒಂದು ವಿಷ ವರ್ತುಲ"
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿ
ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ.
ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದುದು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು
ಅದರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನವೆಂಬರ್ ೧೨, ೧೯೮೯ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳ
ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಿಸಲು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು
ಬೆಳೆಯಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧,
೧೯೯೨ ರಂದು ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿತು. ೧೮ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ
ಹಕ್ಕುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
೧. ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಜನ್ಮ ಹೊಂದುವ, ಜೀವಿಸುವ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ
ಪಡೆವ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ, ತಾನು ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು.
೨. ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು : ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ತೊಂದರೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಹಿಂಸೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ತಗಳ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾದಾಗ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು.
೩. ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು : ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಬಿಡುವು,
ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಹಕ್ಕು.
೪. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು : ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆ, ಚಿಂತನೆಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಅವಕಾಶ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯು ಅವರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ
ಆಹಾರ ಮೂಲಬೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು
ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು, ಉತ್ತಮ
ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನಾಯುಗಳ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಿಶೋರಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ
ಮಗುವಿಗೆ (೨.೫ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಿತ ಕಡಿಮೆ) ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಗುವು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದು ಮದುವೆಯಾದಾಗ
ಮತ್ತೆ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯುಳ್ಳ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಚಕ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ
ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಡ ಹಾಗೂ ಬಡತನದ
ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು “ಪೌಷ್ಠಿಕ್” III
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಎಂದರೇನು?
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗೆ /ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯು ಒಂದು ವಿಷ ವರ್ತುಲವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು
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ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಉತ್ತರ ಕನಾರ್ಟಕದ ೧೭೪ ಗ್ರ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ
ತಾಯಿಯಂದಿರಲ್ಲಿ

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು

ನೀಗಿಸುವ

ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು

“ಪೌಷ್ಠಿಕ್”

ಎಂಬ

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ರೂಪಿಸಿ

೨೦೧೫

ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು– ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ತಯಾರಿಕೆ, ಕೈತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ,
ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಹದಿಹರೆಯದವರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ತ
ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗೆ, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ, ೬ ತಿಂಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಎದೆಹಾಲು
ಉಣಿಸುವಿಕೆ, ೬ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎದೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆದು ಪೂರಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ, ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ
ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗೃತಿ/ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ತೂಕವನ್ನು
ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅತಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲತ್ವದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು.
೪೦ ಕೆ. ಜಿ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸವ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಮನವರಿಕೆ
ಮಾಡುವುದು.
ಸೂಕ್ತವಾದ ಗರ್ಭ ಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
ಗರ್ಭಧಾರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ

ಕೇಂದ್ರ

ಹಾಗೂ

ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕಾರಗಳು

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು

ಹಾಗೂ

ಬಾಣಂತಿಯರ

ಒಳಿತಿಗಾಗಿ

ಹಲವಾರು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೀಡಿ ಅನಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆಯು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗದಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾದಾಗ
ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಾಗೂ
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವಿಕೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ
ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗುವ ರೋಗಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು, ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ
ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ

ಸರ್ಕಾರವು

ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯು
ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ
ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ತಾಯಿಯಂದಿರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಗರ್ಭದಾರಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ನಂತರ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು

ಮತ್ತು

ಹಾಲುಣಿಸುವ

ತಾಯಂದಿರ

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ

ಪೂರೈಸಲು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಹೀನತೆಗಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರುತ್ತಲಿದ್ದು ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಂಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಸೋಂಕಿಗೆ ತಾಯಂದಿರು
ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶಿಶುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕ್ತ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

- ಜಿ ಎಂ ವರ್ಗೀಸ್
ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
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ಅನುಬಂದನ ಲೇಖನ
ಟಿ.ರಮೇಶ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಕೋಲಾರ (ಜಿಲ್ಲೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯ)
ವಿಷಯ ;- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
ಪೀಠಿಕೆ:- ಟಿ.ರಮೇಶ ಆದ ನಾನು ಜನವರಿ ೨೦ ನೇ ತಾರಿಕು ೧೯೭೯ ರಂದು
ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ
ಜನಸಿದ್ದು. ತಂದೆ ಹೆಸರು;ತಿಮ್ಮಯ್ಯ. ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ.
ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕಪಾಠ ಶಾಲೆ
ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಡಶಾಲೆ. ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ.
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ.
ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು ಬಿಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೆನೆ.
೨೧ ವರ್ಷಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಬಿ,ಎಮ್,ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಸ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಚಯ ವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಘಗಳ ಪುಸ್ತಕ
ಬರೆಯವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಲಂಟೀರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ:
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರು, ಬೇಟೆಯಾಗಿ ನಾನುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರ ವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ,ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ,ಎಮ್,ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಂದ ನಾನು ಬಿ,ಎಮ್,ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
೨೦೦೫ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ,
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿ,ಎಮ್,ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಸ್, ಸಂಸ್ಥೆ
ಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಸುಮಾರು ವಿವಿದ ರೀತಿಯ ತ್ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು.
ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲು,ಸಮುದಾಯ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಕ್ತಿಕ
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆನೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೆತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ
ಸಂಘ ಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಘ ಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಕೆ
ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ಕೊಂಡುರುತ್ತೆನೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆ :
ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ೨೦೧೫ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ದಿಸಲು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ
ಮುಖಂಡರಗಳು ಕೆಲವ ನಾಯಕರಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪುರಷರ ಸಹಕಾರ ದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಸೊಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆ ನಾಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಜನರ
ಸಹಕಾರ ದಿಂದ ಬಹುಮತ ದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರ ಕೊಟ್ಟ
ತರಬೇತಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಂದ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ದಿಸಲು ಪರೊಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ವಾಯಿತ್ತು. ತದ ನಂತರ
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ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ

ಸಬೆಗಳಗೆ

ಬಾಗವಹಿಸಿ.

ಮುಲಬೂತ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು

ಜನರಗೆ

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶುದ್ದ ನೀರು ಘಟ್ಟಕ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ,ಸಿಸಿ ರೆಸ್ಥೆ
ನಿರ್ಮಾಣ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಜನರಗೆಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ
ಸಮುದಾಯದ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೋಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ.
೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಮುಳಬಾಗಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೆತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನನ್ನ
ಅನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೆತ್ರದ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ನೊಡಿ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಟಿತ್ತು.
ಸಂತೃಪ್ತಿ;
ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪೂಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದ್ದಿಸುತ್ತು, ಈ ಸಮಾಜ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ವಾಗಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರ್ತಿಸಿ
ಕೊಂಡಿರುವದಕ್ಕೆ ಬಿ,ಎಮ್,ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಸ್,ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ನಾನು ಅಬಾರಿಯಾಗಿರತ್ತೆನೆ,
ಧನ್ಯವಾದಗಳು,
ಇಂತಿ
- ಟಿ.ರಮೇಶ

KARNATAKA REGIONAL ORGANIZATION FOR SOCIAL SERVICE
58/6, 2nd Cross, Da Costa Layout, Wheeler Road Extension, St.
Thomas Town, Bengaluru - 560 084 Karnataka, India

Vision:
A society based on Justice, Peace, Equality, Common Good & Ecological Harmony.
Mission:
"To be a quality resource Organisation by engaging with development actors to facilitate accountability
in upholding the dignity and rights of most marginalized communities through research, knowledge
exchange, capacity enhancement and collaborative social action to achieve sustainable development".
The current programs of KROSS are relevant to the needs of different stakeholders. These are Natural
Resource Management, Women Empowerment, Women in Micro Enterprise, Good Governance, HIV /
AIDS, Flood relief & rehabilitation, Career Advancement Program etc. These KROSS program
interventions are leading to lasting results/changes at the community level and the Organisation is also
able to achieve the set objectives. Each of the above projects has a long list of achievements.
Goal:
To actively participate in achieving the United Nation's Sustainable Development Goals in partnership
with member Organizations, Sponsors, Government Departments, other like-minded NGOs,
Institutions and Individuals.

krossdir@gmail.com

www.krossbangalore.com

080 - 25496812

+91 99028 08004

Your Small
Contribution Makes
BIG Difference
(Please scan the QR Code to donate.)
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