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�ಾ� ��ೕಕ� �ಾಗೂ ��ಯ ಮುತ��� ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಅಧ���ೆಯ

ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ�� �ದು�ಪ� ಸ�� ತನ� ವರ�ಯನು�

ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸ����ೆ. ವರ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ� ‘� ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಆ��(ಅ�ಂ� �ಂ�) ��, ೨೦೧೪’ನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ�

ಸ����ೆ. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ಯ �ೆಸರ�ೆ�ೕ ಬದ�ಾ�� ‘ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�� ಸ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ಾ� ಆ��-೨೦೧೪’

ಎಂದು ಮರು�ಾಮಕರಣ �ಾಡ�ಾ��ೆ.

��ೆಂಬ� ೮�ಂದ �ೆಳ�ಾ�ಯ ಸುವಣ��ೌಧದ�� ��ಾನಸ�ಾ ಅ��ೇಶನ ಆರಂಭ�ೊಳ����ರುವ ��ೆ��ೆಯ�� ಈ �ೊಸ �ಾ��ಯ

ಕು�ತ ��ೕ�ೆಗಳ� ಹು���ೊಂ��ೆ,. ಈ �ಂ�ೆ ಹಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಮುಖ�ಮಂ�� �ದ��ಾಮಯ� ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸ�ವ

ಎ�.�ೆ.�ಾ�ೕ� ಅವರು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ �ೂದ�ೇ �ಾ�� �ದು�ಪ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಎನು�ವ ಭರವ�ೆ �ೕ�ದ�ರು.

ಇ��ೕ�ನ �ೆಳವ��ೆಗಳನು� �ೋ��ಾಗ ಅವರು �ೊಟ� ಭರವ�ೆಗಳ� ಈ�ೇರುವ �ಾಧ��ೆಗಳ� ಕ�� ಎನು�ವ ಸಂಶಯ

�ಡ�ಾರಂ���ೆ. �ೆಳ�ಾ� ಅ��ೇಶನದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮ ಸ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ಾ� �ಾ��ೆ-೨೦೧೪ ಸಮಗ��ಾ�

ಚ�ೆ��ೆ ಬರುವ �ಷಯ ಒತ����ರ� ಸ��ಯ ವರ��ೕ �ೈ�ಾ��ಾರ�ೆ� �ೇಪ��ೆ�ಾಗುವ �ಾಧ��ೆಗ��ೆ ಎನು�ವ �ಾತುಗಳ�

�ೇಳ�ಾರಂ���ೆ. ಈ �ಾತುಗಳನು� ಸಮ��ಸುವ �ೆಲವ� ಘಟ�ೆಗಳ� ನ�ೆ��ೆ.

�ೂದಲ�ೆಯ�ಾ�, ಈ ಸ��ಯ ಸದಸ��ಾದ  ಎ�.ಎ� ಜಕ�ಪ�ನವ�,  � ಜ�ಾದ��,  �ಾಂತವ� ಗುಜ�ಳ ಮತು�

ಸು�ೕ� ಕು�ಾ� �ೆಳಗ� ಅವರುಗಳ� 2014ರ ಅ�ೊ�ೕಬ� 30ರಂದು ಸ��ಯ ಅಧ����ೆ 8 ಅಂಶಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಪತ�ವನು�

�ೕ� ತಮ� ��ೋಧವನು� �ಾಖ���ಾ��ೆ. ಈ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ �ೈ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಅಧ��ರ ಹು�ೆ��ೆ �ೇರ ಚು�ಾವ�ೆ

ಆಗ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದು ಪ�ಮುಖ �ಾ��ೆ.

�ೊ�ೆ�ೆ ಈ�ರುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾತ�ವನು� ಇನ�ಷು� �ಕ�ದು �ಾ� �ೆ��ನ ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳನು�

ಸೃ��ಸ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದು ಇವರ ಅ��ಾ�ಯ�ಾ��ೆ. ಇವರ ��ೋಧ �ಾರ�ೋ ��ೇ�ಶನಕ�ನುಗುಣ�ಾ� �ಾಖ�ಾ��ೆ ಎನು�ವ

ಸಂಶಯ �ಡುತ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� �ೆಳವ��ೆಗಳ �ಂ�ೆ �ೆಲವ� �ಾಜ�ೕಯ ��ಾಸ��ಗಳ� ಖಂ�ತ �ಾ�� �ೆಲಸ �ಾ�ರುತ��ೆ.

ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಸ��ಯ ವರ�ಯನು� �ಾ��ೆ ತಂದ�� �ಾವ ಪ��ೆ� �ೆಚು� �ಾಭ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ �ೆ�ಾ��ಾರಗಳ� ಕೂ�ಾ

ಆರಂಭ�ಾ��ೆ. ಇದು ಒ� �ೆಯ �ೆಳವ��ೆಯಲ�. �ಾಜ�ದ�� ಪ��ಾ ಪ�ಭುತ�ದ ಆಶಯಗಳ� ಮತು� ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಸತ�

ಜನ��ೆ ತಲುಪ �ೇ�ಾದ�ೆ ಪಂ�ಾ�� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಗ���ಾಗ�ೇ �ೇಕು. ಈ ��ೆ��ೆ ಯ�� ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಸ��ಯ

ವರ�ಯನು� �ಾ��ೊ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

ಸು�ಾರ�ೆಯ �ೊಂದಲ: �ಾ��  �ದು�ಪ� ಸ�� �ೂದ��ೆ �ದು�ಪ�ಯ ��ಾರವ�ೆ�ೕ ಮ�ೆತು �ೊಸ �ಾ��ಯನು� ರೂ�ಸಲು

�ೊರಟು ಅದರ �ೕ�ೆ�ೕ �ೆ��ನ ಸಮಯ ವ���ತು. �ೊಸ�ೊಂದು �ಾ�� ರೂ��ದ�ೆ ಅದನು� �ಾ��ೆ ತರುವ�ದು ಕಷ� ಎಂದು

ಅಥ��ಾದ �ೕ�ೆ �ದು�ಪ� �ಾಧ��ೆಯನು� �ೈ�ೆ���ೊಂ�ತು. ಈ �ೊಂದಲದ�� ಸ��ಯ ಎ�ಾ� ಸದಸ�ರು ವರ� �ದ�ಪ�ಸುವ

ಪ����ಯ�� ಪ�ಣ� �ಾ�ೊ�ಳ�ಲು ಆಗ�ಲ� ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾ�ೆ�ೖದು ಸದಸ�ರ �ೕ�ೆ �ೆ��ನ ಒತ�ಡ �ೕಳ�ವಂ�ಾ�ತು.

ವರ�ಯ ಕರಡನು� �ದ�ಪ�ಸಲು ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ��ೂಂದರ �ೕ�ೆ ಅವಲಂ�ಸುವ ��� ��ಾ�ಣ�ಾ�ತು.

ಪ��ಾಮ�ಾ��ೕ �ೆಲವ� ಅ�ಾ��ೂೕ�ಕ ಸಲ�ೆಗಳ� �ೇಪ��ೆ�ಾದವ� ಎಂಬ �ಾತೂ �ೇ�ಬರು���ೆ.

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾಮ�ಾ���ವೃ���ೆ ಸಂಬಂ��ದ ��ಾರದ�� ಈ �ೊಂದಲಗಳ� �ೆಚು� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ. ಸ�ಾ��
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�ಾ�ಮ�ದ ಅಬು�� ನ�ೕ� �ಾ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ� ಈ�ಾಗ�ೇ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸದಸ���ೆ

�ಾಮ�ಾ���ವೃ�� ತರ�ೇ� �ೕಡು���ೆ.

ಈ ತರ�ೇ�ಗಳ� ಸಮಪ�ಕ�ಾ�ಲ� ಎಂದು ವರ� �ೇಳ�ತ��ೆಯ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ �ಾಮ�ಾ���ವೃ�� �ಾ� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುವ ಹಣವನು�

�ೇರ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೇ �ೕಡ�ೇಕು ಎನು�ತ��ೆ. �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಎ� ಐಆ� �

(�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��ಯ �ಾಜ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�) ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಉನ��ೕಕರಣ�ೆ� �ೆ��ನ ಗಮನ �ೕ��ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ �ೖಸೂ�ನ

ಅಬು�� ನ�ೕ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಯ ೪ �ಾ��ೇ�ಕ �ೇಂದ�ಗಳನು� ಆರಂ�ಸಲು �ೕ�ಾ� ���ೆ. �ೕ�ರು�ಾಗ �ಾಮ�ಾ���ವೃ��

ಅನು�ಾನವನು� �ೇರ�ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು ಎಂಬ ��ಾರಸು ��ತ��ಾ� �ಾ�ಸುತ��ೆ.

�ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ ಸಬ�ೕಕರಣ�ೆ� ಸ��ಯ ವರ�ಯ�� ಗಮನವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ  ಎಂಬುದು ಸ�. �ಾ�ಮ ಸ�ೆ�ೆ �ೆಲವ� ��ೇಷ

ಅ��ಾರ ಮತು� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳನು� �ದು�ಪ�ಯ �ಲಕ �ೕಡಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ��ೋ�ಾ�ಾಸದ �ೆಲವ� ಸಂಗ�ಗಳ�

ಕೂ�ಾ �ೇ��ೊಂ��ೆ. ಈ �ಂ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ವಷ��ೆ� �ಾಲ��ಂದ ಆರು �ಾ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ಮತು�

ಅ�ೆ�ೕ �ಾ� ಅ��ಾಯ��ಾ� �ಾ�� ಸ�ೆಗಳನು� ಕೂ�ಾ ನ�ೆಸ�ೇ�ಾದ ��� ಇತು�.

ಪ�ೇ ಪ�ೇ ನ�ೆಸ�ೇ�ಾದ ಈ �ಾ�ಾ�ಾರದ ಸ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಜನ ನಂ��ೆಗಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಂ�ದ�ರು. ಇ�ೕಗ �ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ

ಸ�ೆಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ವಸ� ಸ�ೆ ನ�ೆಸುವ�ದನು� �ದು�ಪ� ಕ�ಾ�ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಒಂದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಒಂದು

�ಾ�ಮ ಸ�ೆ�ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� ೧೦�ಂದ ೧೫ ವಸ� ಸ�ೆಗಳ�, ೫�ಂದ ೮ �ಾ�� ಸ�ೆಗಳನು� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����

ವಷ�ದ�� ೨ �ಾ� ನ�ೆಯ�ೇಕು.

�ಾತ�ವಲ��ೆ �ೆಚು�ವ��ಾ� ಮ��ಾ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ, ಮಕ�ಳ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ, ಪ��ಷ� �ಾ� ಮತು� ಪಂಗಡದವರ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ,

�ಕಲ�ೇತನರು, ವೃದ�ರು, �ಧ�ೆಯರು ಮುಂ�ಾದ ಜನರ ��ೇಷ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ಕೂ�ಾ ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾಡ�ೇಕು.

ಇ�ೆಲ�ವನು� �ೆಕ� �ಾ�ದ�ೆ ಸು�ಾರು ೧೫,೦೦೦ ಜನಸಂ�ೆ��ರುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಒಂದು ವಷ�ದ�� ೨೦೦�ಂದ ೨೫೦

ಸ�ೆಗಳನು� �ಾಡ�ೇಕು! ವಷ���ೕ �ರಂತರ ಸ�ೆಗಳ�. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ೇ�ೆ ಅ�ವೃ�� �ೆಲಸಗಳ ಬ�ೆ� ಗಮನ

ಹ�ಸುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ?

ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ೇಕ ಅಸಂಗತ�ೆ�ಸುವಂಥ ��ಾರಗಳ� ವರ�ಯ��ದ�ರೂ ಅದು ಒ�ಾ��ೆ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಲುವ� ಮತು�

ಮುಂ�ಡಲು ಪ�ಯ��ಸು��ರುವ �ೆ�ೆ� ಧ�ಾತ�ಕ�ಾದುದು. ಈ �ದು�ಪ� ಮಸೂ�ೆ ಸದನದ�� ಮಂಡ�ೆ�ಾ� �ಸ�ತ ಚ�ೆ� ನ�ೆ�ಾಗ

ಈ ಬ�ೆಯ ಅಸಂಗತಗಳ� ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ವನು� ದುಬ�ಲ�ೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಅನ�ೇ�ತ�ಾ�ರುವ

��ಾರಸುಗಳನು� �ೈ�ಡುವ ��ೇಚ�ೆಯನು� ನಮ� �ಾಸನ ಸ�ೆಯ ಸದಸ�ರು �ೋ�ಸ�ೇಕು. ಇದು �ಾಧ��ಾ�ಾಗ �ಾತ�

ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪಂ�ಾ�� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ತನ� �ಂ�ನ ಘನ�ೆ ಮತು� �ೌರವವನು� ಮರ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ.

(�ೇಖಕರು �ೖಸೂ�ನ ಅಬು�� ನ�ೕ� �ಾ� �ಾಜ� �ಾ��ೕಣ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಸಲ�ೆ�ಾರರು)


