
ಸ್ರ್ಂಶದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಲಿಕೆ
ನಿೋರ್, ನೆೈಮ್ತಲ್ಯ ಮರ್್ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವ್ತಹಣೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭ್ರತದಲಿಲಿ ಶೌಚ್ಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಬಂಬಲಿಸಲ್ ವತನಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ವುದ್
ಕನಾ್ತಟಕದಲ್ಲಿ  ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರರ ಫಲಿತ್ಂಶಗಳು

 

 
ಆರ�ೀಗ್ಯಕರ ಸಮ್ರದ ನಿಮ್ನಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಲ್ ಮಲವಿಸರನಾನೆಯನ್ನು 
ಅಂತ್ಯಗ್�ಳಿಸ್ವುದ್
ಸ್ವಚಛಿ ಭಾರತ್ ಮಷನ್ (SBM) ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂಬಲ ನಿೋಡ್ವ ಮೂಲಕ ಭಾರರದ 
ಬಯಲ್ ಮಲವಿಸಜ್ತನೆ ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ರ್. ಹಾಗಿದೂ್ದ ಕೂಡ ಕನಾ್ತಟಕದಲ್ಲಿ  ಮನೆಯ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದರೂ ಜನರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸ್ವುದಿಲಲಿ.1 ಬೋಸ್ಗ್ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿೋರಿನ ಕೊರತ 
ಎದ್ರಾಗ್ವುದರಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಕಷಟಿವಾಗ್ರ್ದ ಎಂದ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ದವರ್ ವಿವರಿಸ್ದರ್. ಇನ್ನು 
ಕೆಲವರ್ ರಮಮೆ ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯದ ಲರ್ಯತ ಇಲಲಿದ ಇರ್ವ ಕಾರರ ಅದರ ಬಳಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದ್ 
ಹೆೋಳುತಾ್ರ. ಈ ಪ್ರವೃತಿ್ಗಳು ಬಿಹಾರದ ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳಿಗ್ ಅನ್ಗ್ರವಾಗಿರ್ರ್ವೆ.2 

ವರ್ತನಾ-ವಿಜ್ಞಾನ-ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಬಹ್ದೋ ಎಂದ್ 
ಅರ್ತಮಾಡಿಕೊಳಳುಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ , ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಇನಿಶಿಯೆೋಟ್ವ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾ್ಯಕಟಿ  ಇವಾ್ಯಲೂ್ಯವೆೋಷನ್ 
(3ie) ಗಾ್ರಮೋರ ಭಾರರದಲ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ೋಜಿಸ್ವ ಸಾಕ್ ್ಯ ಕಾಯ್ತಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂರ 
ಮಾಡಿದ. ಇದ್ ಕನಾ್ತಟಕ, ಗ್ಜರಾತ,್ ಬಿಹಾರ ಮರ್್ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ೋಜಿಸಲ್ 
ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸ್ವ ಜೂತಗ್ ಈ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸ್ರ್. ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ  ಸರ್ಣ ಪ್ರಮಾರದ ಆದರ ಗಮನಾಹ್ತ 
ಹೆಚಚಿಳಕೆ್ಕ ಕಾರರವಾಯಿರ್.

ಮ್ಖ ್್ಯಂಶಗಳು

 � ಕನಾ್ತಟಕದಲ್ಲಿ  ವರ್ತನಾ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ್ 
ಕೆೋವಲ ಸ್ವಚ್ ಭಾರತ್ ಮಷನ್ 
(Swachh Bharat Mission, 
SBM) ನೊೋಡಿದ್ದಕ್್ಕಂರ ಶೋಕಡಾ 
5% ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ ಮಾಡಿದ 
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ದ.

 � ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ರಲ್ಪಲ್ 
ಕಷಟಿವಾಗ್ವ ಸಮ್ದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಉತ್ೋಜಿಸಲ್ ಆರೂೋಗ್ಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಬಹ್ದ್.
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ಸ್ಥಳಿೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲ್ವಣೆಗ್ ಮಧ್ಯಸ್್ಥಕೆಗಳನ್ನು ವಿರ ್್ಯಸಗ್�ಳಿಸ್ವುದ್
3ie ಬಂಬಲ್ಸ್ವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು 
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು 
ಗ್ರಿಯಾಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಉರ್ಮ ಅರವಾ 
ಸೋವೆಯ ಪ್ರವೆೋಶವನ್ನು ವಿಸ್ರಿಸ್ವ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಗ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ವಾಗಿ, ನಡವಳಿಕೆಯ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಜನರ ಅಭಾ್ಯಸ 
ಮರ್್ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೆೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರಲ್ 
ಪ್ರಯತಿನುಸ್ರ್ವೆ (ಕೊೋಷಟಿಕ 1).

3ie ನ ನಾಲ್್ಕ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂ ಶೌಚಾಲಯ 
ಹೊಂದಿರ್ವ ಜನರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರಲ್ 

ಏಕೆ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ್ರ ಎಂಬ ಕಾರರಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಲ್ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ವಿನಾ್ಯಸಗ್ೂಳಿಸಲಾಗಿದ. 
ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವಲ್ಲಿ 
ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಧಾನದ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ವವನ್ನು ಅರ್ತಮಾಡಿಕೊಳಳುಲ್, 
ಸಂಶೂೋಧಕರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮದಲ್ ಮರ್್ 
ನಂರರ ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರದ ಗಾ್ರಮಗಳ ಜೂತಗ್ ಶೌಚಾಲಯ 
ಬಳಸ್ವ ಗಾ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊೋಲ್ಸ್ದರ್.

ನಿಯಂತಿ್ರರ ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯದ 
ಬಳಕೆಯ ಹೆಚಚಿಳವನ್ನು (ಇದ್ SBM 

ಕಾರರದಿಂದ) ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಗಾ್ರಮಗಳ 
ಹೆಚಚಿಳದೂಂದಿಗ್ ಹೊೋಲ್ಸಲ್ ಇದ್ 
ಅವರಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್. 
ಹಿಂದಿನದರಲ್ಲಿ  ಕಂಡ್ಬರ್ವುದಕ್್ಕಂರ ಮೋರಿ 
ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ  ಕಂಡ್ಬಂದ ಯಾವುದೋ 
ಹೆಚಚಿಳವು ಹಸ್ಕ್ಷೆೋಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೆೋ 
ಆಗಿದ. ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯ 
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮರ್್ ಮನೆಯ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಶೂೋಧಕರ್ 
ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿದರ್.

ಕೆ�ೀಷ್ಟಕ 1: ವತನಾರ್ ಬದಲ್ವಣೆ ಮತ್್ತ ವತನಾರ್ರಹಿತ ಬದಲ್ವಣೆ ಮಧ್ಯಸ್್ಥಕೆಗಳ ಹ�ೀಲಿಕೆ

ವತನಾರ್ ಬದಲ್ವಣೆಯ ಹಸ್ತಕ್ೀಪಕೆಕಾ ಉದ್ಹರಣೆ ವತನಾರ್ರಹಿತ ಬದಲ್ವಣೆಯ ಹಸ್ತಕ್ೀಪಕೆಕಾ ಉದ್ಹರಣೆ

ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನು ಉತ್ೋಜಸಲ್ ಸಮ್ದಾಯದ 
ಮ್ಖಂಡರ ಗ್ಂಪುಬಿಎಂ ಚ್ರ್ರದ ವರ್ತರಂಜಿರ ಭಿತಿ್ಚ್ರ್ರಗಳ 
ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ್ರ.

ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ ಬಿಪಿಎಲ  ್
ಕುಟ್ಂಬಗಳಿಗ್ ಹಸ್ರ್ ಪಡಿರರ ಚ್ೋಟ್ ನಿೋಡಲಾಗ್ವುದ್.

ಸಮ್ದಾಯ ಸಭಯಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸ್ವವರ್ ನೆರಹೊರಯವರ್ 
ನಿಯಮರವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು 
ನೊೋಡ್ತಾ್ರ ಮರ್್ ಅವರ್ ಏಕೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗ್ ಆದ್ಯತ 
ನಿೋಡ್ತಾ್ರಂದ್ ಚಚ್್ತಸ್ತಾ್ರ.

ಜಿಲಾಲಿ ಆರೂೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾ್ರಮೋರ ಪ್ರದೋಶಗಳಿಗ್ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ತಸ್ತಾ್ರ.
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ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಲಿ ಮಧ್ಯಸ್್ಥಕೆ
ವಾಟರ್ ಏಯ್್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಮರ್್ ಸ್್ವಸ್ 
ಫೆಡರಲ್ ಇನಿ್ಸಟಿಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಅಕಾ್ವಟ್ಕ್ ಸೈನ್್ಸ  
ಅಂಡ್ ಟೆಕಾನುಲಜಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗ್ 
ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಸ್ಕ್ಷೆೋಪವನ್ನು 
ವಿನಾ್ಯಸಗ್ೂಳಿಸಲ್ ರಾಯಚೂರ್ ಜಿಲಾಲಿ 
ಆರೂೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೂತ ನಿಕಟ 
ಸಂಪಕ್ತದಲ್ಲಿ ದ್್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಮದಲ್ಗ್, 
ಜನರ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಕೆ 

ಮಾಡ್ತಾ್ರ ಅರವಾ ಬಳಸ್ವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ 
ಕಾರರಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ ರಂಡವು 
ಕಾಯ್ತಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸ್ದವರನ್ನು 
ಕೆೋಳಿದ. ನಂರರ, ಈ ಕಾರರಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲ್ 
ರಂಡವು ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ರಂರ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ರ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 
ರಂಡವು ಎಂಟ್ ದಿನಗಳ ಹಸ್ಕ್ಷೆೋಪವನ್ನು 
ರಚ್ಸ್ರ್ ಮರ್್ ಕಾಯ್ತಗರಗ್ೂಳಿಸ್ರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸಮ್ದಾಯ ಸಭಗಳು, ಮನೆಗಳಿಗ್ ಭೋಟ್ಗಳು, 
ಮರ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ, ತಾಯಿಯರ ಆರೂೋಗ್ಯ 
ಕೆೋಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ನಡೆಯ್ವ ಅಧಿವೆೋಶನಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವವರೂಂದಿಗ್ ಅನ್ಸರಣಾ ಫೋನ್ 
ಕರಗಳು ಸೋರಿವೆ. ಬೋಸ್ ಲೆೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಆವಿಷಾ್ಕರಗಳು ಹಸ್ಕ್ಷೆೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಗ್ೂಳಿಸಲಾದ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಚಟ್ವಟ್ಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ದ (ಕೊೋಷಟಿಕ 2)

ಕೆ�ೀಷ್ಟಕ 2: ಶೌಚ್ಲಯವನ್ನು ಬಳಸದಿರಲ್ ಕ್ರಣಗಳು ಮತ್್ತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಲಿ ಹೀಗ್ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಶೌಚ್ಲಯ ಬಳಕೆಯ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಕ್ರಣ (ಸಮ್ದ್ಯ ನಿೀಡಿದ್ದು)

ಬಳಸಲ್ದ ವತನಾರ್ 
ಬದಲ್ವಣೆಯ ತಂತರಾ

ಬಳಸದಿರ್ವಿಕೆಗ್ ಕ್ರಣಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಲ್ ಮಧ್ಯಸ್್ಥಕೆ ಚಟ್ವಟಿಕೆ

ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯ ವೆಚಚಿಗಳು 
ಮರ್್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ 
ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತ

ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯ ವೆಚಚಿಗಳು 
ಮರ್್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವವರಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ವಿಕೆ

ಸಮ್ದಾಯ ಸಭಯಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸ್ದವರ್ ರಮಮೆ 
ನೆರಹೊರಯವರ ವಿೋಡಿಯವನ್ನು ವಿೋಕ್ಷಿಸ್ತಾ್ರ, ಓವ್ತ ಬಯಲ್ 
ಮಲವಿಸಜ್ತನೆ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡ್ತಿ್ದ್ದ ರೈರ, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು 
ಬಳಸಲ್ ಹೆೋಗ್ ಆರಂಭಿಸ್ದ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರನಾಡ್ತಾ್ನೆ.  
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯ ಅನ್ಕೂಲಗಳು ಮರ್್ 
ಅನಾನ್ಕೂಲಗಳ ಕುರಿರ್ ಚರ್್ತ ಮಾಡಲಾಗ್ರ್ದ.

ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೋಕೆಂದ್ 
ನೆನಪಿಟ್ಟಿಕೊಳುಳುವ ತೂಂದರ

ಭಾಗವಹಿಸ್ವವರಿಗ್ ನೆನಪಿಸ್ವ 
ಸಮೆರರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿೋಡ್ವಿಕೆ 

ಮನೆ ಭೋಟ್ಯಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಕುಟ್ಂಬಕೆ್ಕ ಕುಟ್ಂಬದ ಎಲಲಿ ಸದಸ್ಯರ 
ಸಹಿಯಂದಿಗ್ ಬದಧಿತಯ ಪೋಸಟಿರ್ ನಿೋಡಲಾಗ್ರ್ದ. ವಾಟರ್ 
ಟಾ್ಯಂಕ್ ಓವರ್ ಫಲಿೋ ಅಲಾರಂ ಅರವಾ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆೋನರ್ ಗಳ 
ಮೆೋಲೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗಳನ್ನು ಅಂಟ್ಸಲಾಗ್ರ್ದ.

ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಮರ್ಕಳಿಸ್ವಿಕೆಯಿಂದ 
ರ್ೋರರಿಸ್ಕೊಳುಳುವಲ್ಲಿ  ಕುಂಟ್ರ ವಿಶಾ್ವಸ

ಧೈಯ್ತ ಮರ್್ ಬಂಬಲವನ್ನು 
ನಿೋಡ್ವಿಕೆ

ಫೋನ್ ಕರ ಜ್ಞಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸ್ದವವರಿಗ್ 
ಬಯಲ್-ಮಲವಿಸಜ್ತನೆ ಮರ್ಕಳಿಸ್ವಿಕೆಯ್ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ರ್ದ.
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ವತನಾನೆಯ ಬದಲ್ವಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್್ಥಕೆಗಳು ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಶೌಚ್ಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಸ್ಧ್ರಿಸ್ತ್ತವೆ.
ಎಲಾಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಚಟ್ವಟ್ಕೆಗಳನ್ನು 
ಜಾರಿಗ್ ರಂದ ನಂರರ, ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ ಮಾಡಿದ 
ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ 
ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಶೂೋಧನಾ ರಂಡವು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ , ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ 
ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆ ಶೋಕಡಾ 20 
ರಷ್ಟಿ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ; ನಿಯಂರ್ರರ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದ್ ಶೋಕಡಾ 15 ರಷ್ಟಿ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ. ಈ 5 
ಶೋಕಡಾವಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯತಾ್ಯಸವು 
ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು 
SBM ಪ್ರಯರನುವನ್ನು ಮೋರಿ ಸ್ವಯಂ-

ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸ್ಧಾರಿಸ್ದ ಎಂದ್ ಸೂಚ್ಸ್ರ್ವೆ 
(ಟೆೋಬಲ್ 3). ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
ಗಮನಿಸ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೋ ಗಮನಾಹ್ತ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲಲಿ. 

ಅಪಾರ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮರ್್ ಸಾಮಾಜಿಕ-
ಆಥಿ್ತಕ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 
ಕನಾ್ತಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು 
ಗ್ಜರಾತ್ ಮರ್್ ಒಡಿಶಾದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳಿಗ್ 
ಅನ್ಗ್ರವಾಗಿರ್ರ್ವೆ. ಒಟಾಟಿರಯಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ದಾಗ ನಾಲ್್ಕ ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು, ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-

ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು  
ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವೆ (ಚ್ರ್ರ 1). ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಭಾರರದಾದ್ಯಂರ ಶೌಚಾಲಯದ 
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವ ಸಾಮರ್ಯ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ 
ಎಂದ್ ಈ ಸಂಶೂೋಧನೆಯ್ ಸೂಚ್ಸ್ರ್ದ. 
ಆದರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೋ ಮಹರ್ವದ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲಲಿ. ಶೌಚಾಲಯಗಳು 
ನೆೈಮ್ತಲ್ಯರಹಿರ ಮರ್್ ಅನಾನ್ಕೂಲವೆಂದ್ 
ಅವರ್ ಭಾವಿಸ್ದಾ್ದರ ಎಂದ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ದವರ್ ವಿವರಿಸ್ದರ್.3

ಕೆ�ೀಷ್ಟಕ 3: ಮಧ್ಯಸ್್ಥಕೆಯ್ ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ 
ಮ್ಡಿದ ಶೌಚ್ಲಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೀಗ್ 
ಬದಲ್ಯಿಸ್ತ್

ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ 
ಮ್ಡಿದ 
ಶೌಚ್ಲಯ 
ಬಳಕೆಯಲಿಲಿ 
ಹಸ್ತಕ್ೀಪ 
ಗ್ರಾಮ 
ಬದಲ್ವಣೆ

ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ 
ಮ್ಡಿದ 
ಶೌಚ್ಲಯ 
ಬಳಕೆಯಲಿಲಿ ಗ್ರಾಮ 
ಬದಲ್ವಣೆಯನ್ನು 
ನಿಯಂತಿರಾಸ್ವುದ್

ವತನಾನೆಯ 
ಬದಲ್ವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್್ತಕೆಯ 
ಪರಿಣಾಮ

ರ್ರ್ಯ ಬೀಟ್

ಬಿಹಾರ್

ಕನಾ್ತಟಕ

ಒಡಿಶಾ

ಗ್ಜರಾತ್

ಮೆಟಾ- 
ಪರಿಣಾಮ

ವ್ಯತಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ  ವ್ಯತಾ್ಯಸದ ಅಂದಾಜ್

ಚಿತರಾ 1: ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಶೌಚ್ಲಯ ಬಳಕೆಯ 
ಮೀಲೆ ಮಧ್ಯಸ್್ಥಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ದೆ�ಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಗಳು 
ಬಳಕೆಯಲಿಲಿ ಹಚ್ಚಳವನ್ನು ತ�ೀರಿಸ್ತ್ತವೆ)
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ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಯಲ್-ಮಲವಿಸರನಾನೆ ಮ್ಕ್ತವ್ಗಿಸ್ವಿಕೆ
ವರ್ತನಾ-ವಿಜ್ಞಾನ-ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು 
ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಗಮನಿಸ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 
ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸ್ವಯಂ-ವರದಿ 
ಮಾಡಿದ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ನಾವು ತೂೋರಿಸ್ತ್ೋವೆ. 
SBMನ ಗಮನಾಹ್ತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸ್, 
ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಜಾಗತಿಕ ಆರೂೋಗ್ಯ 
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ತದಲ್ಲಿ  ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಲಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳುಳುವ ಸಾಮರ್ಯ್ತವನ್ನು 
ಹೊಂದಿವೆ.  ಒಂದೋ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ವಿವಿಧ 
ಜನರ್ ಬಳಸ್ವ ಮೂಲಕ ಕೊೋವಿಡ್-19 
ಹರಡ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರೂೋಗ್ಯ ಸಂದೋಶ 
ಕಳುಹಿಸ್ವಿಕೆ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ್ ಸಾವ್ತಜನಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಬಹ್ದ್.4 ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚಚಿದ ಸಹಾಯಕವಾದ 
ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ನಿರಿೋಕ್ಷಿರ 

ಕುಸ್ರವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್ ಬಳಸಬಹ್ದ್. 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು 
ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಯಲ್-ಮಲವಿಸಜ್ತನೆ-
ಮ್ಕ್ವಾಗಿ ಹಳಿಳುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳುಲ್ 
ಮರ್್ ಬಯಲ್ ಮಲವಿಸಜ್ತನೆಯನ್ನು 
ಒಮೆಮೆಗ್ೋ ನಿಮೂ್ತಲನೆ ಮಾಡಲ್ 
ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು 
ಮೌಲ್ಯಯ್ರವಾಗಬಹ್ದ್.
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ಕಲಿಕೆಯ ಸ್ರ್ಂಶದ ಬಗ್ಗೆ 
ಒಡಿಶಾ, ಗ್ಜರಾತ,್ ಬಿಹಾರ ಮರ್್ 
ಕನಾ್ತಟಕದಲ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ತಯಿಸ್ವ ನಾಲ್್ಕ ಕಲಿಸಟಿರ್-ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆವಿಷಾ್ಕರಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಗ್ೂಳಿಸ್ರ್ದ. ನಾಲ್್ಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು 
ಆಕ್ಸ ಫಡ್್ತ ಪಾಲ್ಸ್ ಮಾ್ಯನೆೋಜ್ ಮೆಂಟ,್ ಸ್್ವಸ್ 
ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಅಕಾ್ವಟ್ಕ್ ಸೈನ್್ಸ  
ಅಂಡ್ ಟೆಕಾನುಲಜಿ (ಇಡಬೂಲಿ ್ಯಎಜಿ), ಎಮೋರಿ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಮರ್್ ಲಂಡನ್ ಸೂ್ಕಲ್ ಆಫ್ 
ಹೆೈಜಿೋನ್ ಅಂಡ್ ಟಾ್ರಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸ್ನ್ ನಡೆಸ್ವೆ 

ಮರ್್ ಗಾ್ರಮೋರ ಕಲಾ್ಯರ ಸಂಸಥಿ, ಭಾರತಿೋಯ 
ಆರೂೋಗ್ಯ ಸಂಸಥಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ (ಐಐಪಿಹೆಚ್ ಜಿ), 
ವಾಟರ್ ಏಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮರ್್ ವಲ್್ಲ್ತ ವಿಷನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಜಾರಿಗ್ ರಂದವು.

ಲಾ್ಯಟ್್ರನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಎವಿಡೆನ್ಸ ಪ್ರೋಗಾ್ರಂ ಅನ್ನು 3ie ನಿವ್ತಹಿಸ್ದ 
ಮರ್್ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಂಡಾ ಗ್ೋಟ್ಸ  
ಫೌಂಡೆೋಶನ್  ಧನಸಹಾಯ ನಿೋಡಿದ. ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟಿ https://
www.3ieimpact.org/our-work/water-

sanitation-and-hygiene/promoting-
latrine-use-rural-india-evidence-pro-
gramme ಗ್ ಭೋಟ್ ನಿೋಡಿ.

ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ ವಿವರವನ್ನು ಜೋನ್ ಹಮೆಮೆೋಕರ್ 
ಮರ್್ ಷಾಲೆ್ತಟ್ ಲೆೋನ್ ಬರದಿದಾ್ದರ. ಎಲಾಲಿ 
ವಿಷಯ, ದೂೋಷಗಳು ಮರ್್ ಲೊೋಪಗಳಿಗ್ 
ಅವರ್ ಸಂಪೂರ್ತ ಜವಾಬಾ್ದರರ್. 
ಇದನ್ನು ಆಕಷ್್ತ ಗ್ಪಾ್ ಮರ್್ ಅನ್ಶ್್ರತಿ 
ಗಂಗೂಲ್ ವಿನಾ್ಯಸಗ್ೂಳಿಸ್ದಾ್ದರ ಮರ್್ 
ನಿಮಾ್ತರ ಮಾಡಿದಾ್ದರ.

 
1 ಆಶಿಶ ,್ ಎನ್ ಕೆ, ದೋಸಾಪಂಡೆ, ಡಿ, ಹಥಿ, ಪಿ, ಕಪೂರ,್ ಎ, ಶ್ೋವಾಸ್ವ ,್ ಎನ,್ ವಾ್ಯಸ ,್ ಎಸ,್ ಸ್ಪಯಸ್್ತ, ಡಿ ಮರ್್ ಕಾಫೆ್ೋಯ ,್ ಡಿ, 2019. ಉರ್ರ ಭಾರರದ ಗಾ್ರಮೋರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಬಯಲ್ 
ಮಲವಿಸಜ್ತನೆಯಲ್ಲಿ  ಬದಲಾವಣೆ: 2014-2018
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ಅಂತಿಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಇಂಟನಾ್ಯ್ತಷನಲ್ ಇನಿಶಿಯೆೋಟ್ವ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾ್ಯಕಟಿ  ಎವಲ್್ಯವೆೋಶನ್ (3ie) ಎನ್ನುವುದ್ ಅಂರರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಅನ್ದಾನ ನಿೋಡ್ವ ಎನಿಜಿಒ ಆಗಿದ, 
ಇದ್ ಸಾಕ್ ್ಯ-ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿೋತಿಗಳು ಮರ್್ ಕಾಯ್ತಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ೋಜಿಸ್ರ್ದ. ಏನ್, ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಹೆೋಗ್, ಏಕೆ ಮರ್್ ಯಾವ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂತ ಉನನುರ-ಗ್ರಮಟಟಿದ ಪುರಾವೆಗಳಿಗ್ ಧನಸಹಾಯ ಒದಗಿಸ್ವಲ್ಲಿ , ಉತಾಪದನೆ ಮರ್್ 
ಸಂಶಲಿೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ  ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೋವೆ. ಉರ್ಮ ಮರ್್ ನಿೋತಿ-ಸಂಬಂಧಿರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ವುದ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲ್ ಮರ್್ ಜನರ ಜಿೋವನವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರ್ದ ಎಂದ್ ನಾವು ನಂಬ್ತ್ೋವೆ 

3ie ನ ಕಲ್ಕೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ ಕುರಿರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, info@3ieimpact.org ಅನ್ನು ಸಂಪಕ್್ತಸ್ ಅರವಾ ನಮಮೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗ್ ಭೋಟ್ ನಿೋಡಿ.
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