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ಆರಂಭ�ಾ� �ೕಲ�ೆ�  ತಲುಪ� ೇಕು  ಎಂಬುದು

�� ೇಂ��ೕಕರಣದ �ಲ ಉ�ೆ�ೕಶ. ಆದ� ೆ ಅ��ಾರವನು �  ಹಂ�� ೊಳ�ಲು  �ದ��ಲ�ದ �ಾಜ�ೕಯ � ೇತೃತ� ಮತು� ಹ� ೆಯ ವ�ವ� ೆ�ಯನು �  ಬದ�ಾ�ಸಲು

ಮನ��ಲ�ದ ಅ��ಾರ �ಾ� �ಾತ� �� ೇಂ��ೕಕರಣವನು �  � ೊ ೕ�ಸುವ�� ಯಶ���ಾ�� ೆ. ಪ��ಾಮ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ� ೆ�ಗಳ�

ಆಡ��ಾತ�ಕ � ೊ ಂದಲದ ಸು�ಯ�� �ಲು�� ೆ.

ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕ ಕರಣದ ಪ��ೂೕಗ ಶುರು�ಾ� ಸು�ಾರು �ರು ದಶಕಗ�ಾ��ೆ. ಆ ಅವ�ಯ�� ಹಲವ� ಬದ -

�ಾ ವ �ೆ ಗ�ಾ��ೆ. �ರು �ಾ� �ಾನೂ ನನು� ಬದ�ಾ �ಸ �ಾ��ೆ. ಈಗ �ಾಲ��ೇ �ಾ��ೆ �ಾ�� ಯನು� ಆ��ಾಗ��ಾ� ಬದ -

�ಾ�� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ತರಲು ರಂಗ ಸ�ಾ�ಗು���ೆ.

ಎರಡು ಹಂತದ ಚು�ಾ�ತ ಪಂ�ಾಯ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ರು ಹಂತದ ವ�ವ�ೆ��ಾ� ಪ�ವ��ಸ�ಾ��ೆ. ಹಲ�ಾರು �ಾ�ಮಗ� -

�ೊಂದು  ಮಂಡಲ ಪಂ�ಾಯ�ಯ ಬದಲು  �ಾ�ಮ �ೊ�ಂದು ಪಂ�ಾ��ಗ�ಾ��ೆ. �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಈಗ
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ಚು�ಾ�ತ ಸಂ�ೆ� ಗ�ಾ��ೆ. ಸಂ��ಾನದ ೭೩�ೆಯ �ದು� ಪ�ಯ ರ��ೆ ಇರುವದ�ಂದ ಪಂ�ಾ�� ಗ��ೆ ಐದು ವಷ��ೊ���

ಚು�ಾವ�ೆಗಳ� ��ಾತಂಕ �ಾ� ನ�ೆಯುವ ವ�ವ�ೆ��ಾ��ೆ. ಅನವಶ�ಕ �ಾ� ಚು�ಾವ�ೆ ಮುಂದೂಡಲೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ

ಪ�ಯ����ಾಗ �ಾ��ಾಲಯಗಳ� ಮಧ� ಪ��ೇ�� ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ವನು� ಎ�� ����ೆ. ಇದರ �ೊ�ೆ�ೇ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ� ಗ��ೆ ಹ�ದು ಬರುವ ಹಣ ಗಣ�ೕಯ ಪ��ಾಣ ದ�� �ೆ�ಾ���ೆ. ಈ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸದಸ� ��ೆ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೇತ�ಗ�ಂದ

��ಾನ ಪ�ಷ���ೆ ನ�ೆಯುವ ಆ��ಯ�� �ಾ�ೊ� ಳ�ಲು ಅನು�ಾಗುವಂ�ೆ ಮತ�ಾನದ ಹಕು� �ೊ�ೆ��ೆ.

ಇ�ೆ��ಾ� ಆದರೂ ಈ  �ೊಸ ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ� ಇನೂ� ತನ��ೇ ಆದ �ೆ�ೆ�ೂಂದನು� ಕಂಡು �ೊಳ�ಲು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ದಲ�ಂತೂ

�ಾಧ� �ಾ�ಲ�. ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಅ�ವನು� �ಾ��ೕಣ��ೆ ಮು��ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶವ� �ೆರ �ೇ�ಲ�.  ಇದ�ೆ� ಹಲವ�

�ಾರಣಗ��ೆ. ಮುಖ� �ಾ� �ಾಜ�ೕಯ �ಾಯಕತ�, �ಾಸ�ಾಂಗ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಂಗ ಗಳ�� ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಬ�ೆ� ಇರುವ

ಬದ��ೆಯ ಅ�ಾವ,   ಅ��ಾರ ಹಂ��ೊಳ��ವ �ಷಯದ�� ಅವ��ರುವ �ಂಜ��ೆ ಇ�ೕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ

�ೊಂದಲಗಳ ಸು��ೆ �ಲು���ೆ.

ಸ��ೕಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸು��ೆ ಮತು�   ಅದ�ೆ� ಪ��ಾರ ಕಂಡು�ೊಳ��ವದು ಸ��ೕಯರ ಸಹ �ೂೕಗ�ಂದ ಆಗ�ೇ�ೇ

�ೊರತು, ಎ�ೊ�ೕ ದೂರದ�� ಇರುವ �ೆಂಗಳ���ಂದ ಅಲ� ಎಂಬುದು ಅ� �ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ಲತತ�.  �ರು ಹಂತದ

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಯ�� ಜನರ �ೊ�ೆ�ೆ �ೇರ ಸಂಪಕ��ರುವ�ದು  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೆ �ಾತ�. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ಯ�ಯ

ಕತ�ವ� �ವ�ಹ�ೆ�ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ ಗಳ� ಮುಖ� ಘಟಕಗ�ಾಗ�ೇಕು ಎಂಬ �ಾನೂನು ತರು ವ�ದರ �ಲಕ �ಾವ�ಜ�ಕರ �ಾವ� -

�ೌಮ ತ�ದ ಕಲ��ೆಯನು� �ಾ�ಾರ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. ಸದ�ದ ���ಯ�� �ಾ�ಮಸ�ೆಗ� ೕೆ ನ�ೆಯು ��ಲ�. ಅ���� ನ�ೆದ�ೆ ಅವ�ಗಳ��

�ಾ�ಮದ ಜನರು �ಾಗವ�ಸು��ಲ�. �ೕ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಯ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ ಜನರ ಉಸು��ಾ� ಯ��ರ�ೇಕು ಎಂಬ

ಪ�ಕಲ��ೆ ಈ�ೇರು ��ಲ�. �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ�� �ಾಜ�ಾ� ಬಹಳ ಕಳ�ೆ�ಾ��ೆ ಎಂದ�ೆ ಇ�ೕ ಪ��ೂೕಗವ� ಜನರ ಲ��ವನು�

�ೆ�ೆ�ಲ� ಎಂದಥ�.

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ಬಂದ �ರು ದಶಕಗಳ ಅವ�ಯ�� �ರೂ ಪ�ಮುಖ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ� ಕ�ಷ�

ಒಂ�ೊಂದು ಅವ��ೆ ಅ��ಾರ�ೆ�ೕ��ೆ. �ಾವ ಪ�ದ ಅ��ಾರದ �ಾಲದ��� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� �ೆ�ೆದು �ೇರು

�ಡುವ�ದ�ೆ� �ೇ�ರುವ �ಾ�ಾವರಣ ಸೃ���ಾಗ�ಲ�.  ಈ ಪ�ಗಳ ನಡುವಣ �ಾಜ�ೕಯ ಮತು� �ೈ�ಾ�ಂ�ಕ

��ಾ���ಾ�ಯಗ� ೕೆ�ೇ ಇದ�ರೂ  ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ಪ��ೂೕಗವನು� ಉ�ೇ�ಸುವ�� ಎಲ�ರದೂ� ಏ�ಾ��ಾ�ಯ. ಈ ಉ�ೇ�ೆ

�ಾವ ಮ���ೆ ಇ�ೆ ಎಂದ�ೆ �ಾವ ಪ�ವ� ತನ� ಚು�ಾವ�ಾ ಪ��ಾ��ೆಯ��  ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಬಲಪ�ಸುವ

�ಷಯ ವನು� ಪ��ಾ��ಸುವ��ಲ�. 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಬಲ �ೊಂಡದು� �ಾಮಕೃಷ� �ೆಗ�ೆಯವರ �ೇತೃತ�ದ ಜನ�ಾ ಪ�ದ ಆಡ�ತ��ಾ�ಗ.

ಇದ�ೆ� �ಾಂ��ಾ�ಕ ರ��ೆ �ೊಟ�ದು� �ಾಂ�ೆ��. ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಬಲಪ��ದ ಅ�ಭ�ತ ಜನ�ಾದಳ ಒ�ೆದು

ನ���ೋ��ೆ. ಅದರ �ಾಜ�ೕಯ ಪರಂಪ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಮುಂದು ವ� ಸು �ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೇಳ�ವ �ಾತ��ೕತ ಜನ�ಾದಳ ಈ ಪ��ೂೕಗದ��

�ಾವ ಉತು�ಕ�ೆಯನು� �ೋ�ಲ�. ಅ�ೆ�ೕ�ೆ �ಂ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಬಲಪ�ಸಲು �ಾಮಕೃಷ� �ೆಗ�ೆ ಮತು�

ನ�ೕ� �ಾ� ಅವರು �ೆಲಸ �ಾಡು ���ಾ�ಗ�ೇ �ೇ�ೇ�ೌಡರು �ೆ��ನ ಉ�ಾ�ಹ  �ೋ�ರ�ಲ�. ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ

ಪ��ೂೕಗ ತಮ� ಪ�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆಂದು �ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� �ಾಂ�ೆ�� �ೂೕ�� �ೊಂ� ದ�ರೂ ಕ�ಾ�ಟಕ ದ �ಾಂ�ೆ��ಗರು

��ೇಂ��ೕ ಕರಣವನು� ಪ�ಣ� ಮನ���ಂದ ಒ��ರ �ಲ�. �ಾಮಕೃಷ� �ೆಗ�ೆ ಬಣದವರು ��ೆ� �ೇ�ದರೂ ��ೇಂ��ೕಕರಣ �ಷಯ
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ತಮ�ೆ ಅಪ� �ತ �ೆಂಬಂ�ೆ ಇ�ಾ��ೆ. ��ೆ�ಯ �ಲುವ� ಇದ ��ಂತ �ನ�ವಲ�. 

�ಾಸನ ಸ�ೆಯ�� ನ�ೆಯುವ ಚ�ೆ�ಗ�ಗೂ ಇಂಥ�ೊ�ಂದು �� ಇ�ೆ. ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕ ಕ ರಣದ ��ಾರ ಚ�ೆ��ೆ ಬರುವ��ಲ�.

ಬಂದರೂ ಅದು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೕ� ರುವ ಅ��ಾರವನು� �ೂಟಕು�ೊ�ಸು ವ�ದ�ೆ� �ೕ�ತ �ಾ� ರುತ��ೆ.

�ಾಜ�ೕಯ �ಾಯಕತ� ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಬ�ೆ� ಉ�ಾ�ಹದ �ೋ�ಸ�ೇ ಇರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಾ�ಂಗ ಈ �ೆಲಸವನು� �ೆಚು�

ಮುತುವ�� �ಂದ  �ಾಡ�ೇಕು  ಎಂದು ಇ��ಸುವ��ೇ ತ�ಾ� ಗುತ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಅ��ಾರದ ಹ�ಾ�ಂತರ  �ಾಗದದ �ೕಲ�ೆ�ೕ

ಉ���ೆ.

�ಾಜ� ಮಟ�ದ�� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮಂ�� ಗಳ� ಮತು� ಅವರ �ಾ�ೆಯ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗ� ೕೆ  �ಾವ��ೌಮರು.  ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಅಳಲು, ಅಹ�ಾಲುಗಳನು� �ೇಳ�ವ, ಚ��ಸುವ ವ�ವ�ಾನ �ಾ�ಗೂ ಇಲ�.  ಪಂ�ಾ ಯ� ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�

ಸ�ೆಗಳ� ನ�ೆ ಯುವ��ೇ ಇಲ�. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಮ�ೆ�ಗಳತ� ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�ೆ�ೆಯಲು ಅ�ೌಪ �ಾ�ಕ

�ೇ��ೆಗಳ �ಲಕ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ನ�ೆ��ೆ. �ಾಂ�ೆ�� ನ �ೕರಪ� �ೂ�� ಸ�ಾ�ರದ�� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮಂ��ಗ�ಾ�ದ�

�ವಂಗತ ಎಂ. �ೈ �ೂೕಪ��ೆಯವರ �ೆಂಗ���ೆ ಗು��ಾ� ಈ ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ �ೇ��ೆ ಅ���ೇ ಮುರು� �ೋ�ತು. �ವಂಗತ

ಅಬು�� ನ�ೕ� �ಾ� ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ಇತರ �ಾವ  ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಮಂ��ಗಳ� �ೊಸ�ಾ� ಜನ� �ಾ�ರುವ ಈ

ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾಗ�ದಶ�ಕ�ಾಗ�ಲ�.

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸ�ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� �ೕ�ಾ�ನಗಳ� ಒಂದು ಬ�ೆಯ��

ಏಕಪ�ೕಯ �ಾದವ�. ಈ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಅನು�ಾ�ನ �ೊ�ಸ �ೇ�ಾದ �ೂೕಜ�ೆಗಳ�,  ��ಾ� ಪಂ�ಾ��, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��

ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಗ��ೆ ಬ�ೆ� ನ�� �ೊಡ�ಾಗುವ ಹಣ �ಾ�ನ �ೌಲಭ�, ಅನು�ಾನಗಳ� �ೂದ �ಾದ ವ� ಗ�ೆಲ�ವನೂ�

ಸ�ಾ�ರ�ೇ �ಧ��ಸುತ��ೆ. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಸ�ಾ �ೋ�ಸುವ ಪ��ಾಠ�ೇ �ೆ�ೆದು ಬಂ�ಲ�. �� �ೆಗಳ

�ೂೕಜ�ೆಗಳ� ಮತು� ಅದರ �ೆಚ�  ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ� ಗ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾ��ಯ �ೕ�ೆ ��ಾ�ರ  �ಾಗು ತ��ೆ�ೕ �ೊರತು 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೇ��ೆ ಮತು� ಅಗತ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಅಲ�. �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆ ರೂ�ಸುವ ಪ���� �ೆಳಹಂತಗ�ಂದ

ಶುರು�ಾ� �ೕ�ನ ತನಕ �ೋಗ�ೇ�ೆನು�ವ ಸದು�ೆ�ೕಶ�ಂದ  ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಗಳನು�  �ಾ��ಸ�ೇ�ೆಂದು  �ಾನೂ � ನ��

�ೇ�ದ�ರೂ  ಅದು �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ಬಂ�ೇ ಇಲ�.

ಇ�ೕ �ಾಜ��ೊ�ಂದು �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�� ಅನು�ಾ�ನ �ೊ� ಸುವ ���ಯನು� ಬದ�ಾ�ಸ �ೇ�ೆಂ ಬು�ೇ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ

ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ತು�. ಅದನು� ಮ�ೆತುದ�ಂದ ಮ�ೆ�ಾ��ೆ ಸ��ೊಂದುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಬಯಲು �ೕ�ಯ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�

�ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ತರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ ಹಣ ಬಳ�ೆ�ಾಗ�ೆ ವ�ಥ��ಾಗುತ��ೆ. ಪ�� ಅನು�ಾನವ� ���ಷ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ�

ತಳ�ಕು �ಾ��ೊಂ�ೇ �ೊ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಗಳನು� ಇತರ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ೆ ಬಳಸುವ�ದಕೂ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ

�ಾಧ��ಲ�.

ಈಗಲೂ �� �ೆಯ ಅ�ವೃ�� ಸಂಬಂ�ತ ��ಾರಗಳ��� ��ಾ���ಾ�ಯ �ಾ�ೇ �ೊ�ೆ. ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ದ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು�

�ೊತು��ೊಂ�ರುವ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ� ��ಾ�� �ಾ�ಯ ಅ�ೕನದ�� ಇರುವ ಅ��ಾ� �ಾತ�.

�� �ೆಯ ಮುಖ� �ಷಯಗಳ�� ��ಾ���ಾ�ಗಳ �ಾತು  ನ�ೆಯುತ��ೆ�ೕ �ೊರತು,  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ��, ಮುಖ� �ಾಯ� -

��ಾ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳದ�ಲ�. ಸದ�ದ ಉ�ಾಹರ�ೆ  ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ ಇದು �ೆ�ಾ�� ಅಥ��ಾಗುತ��ೆ. ಮ�  ೆಕ���ಾ� -

ರುವ�ದ �ಂದ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಸಮ�ೆ� ಉದ����ೆ. ಈ ಕು�ತಂ�ೆ ಸ�ಾ�ರ �ೇಳ��� ರುವ�ದು ��ಾ���ಾ�ಗಳ �ಾತುಗಳನು�



11/21/2014 ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೊಂದಲದ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ� |  ಪ��ಾ�ಾ�

http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%86%E0%B2%A1%E0%B2%B3%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A… 4/4

�ಾತ�. ��ೇ�ಶನಗಳನು� �ೕಡು��ರುವ�ದೂ ಅವ��ೇ. ಚು�ಾ�ತ  ಜನಪ����ಗ�ಾದ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��, �ಾಲೂಕು

ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಅಧ�� ಉ�ಾಧ��ರನು� �ಮ� ಪ��ೇಶದ ಸಮ�ೆ��ೆ ಏನು ಪ��ಾರ ಏಂದು �ಾರೂ

�ೇಳ���ಲ�.  ��ಾ���ಾ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದು ��ಾ� ಪಂ�ಾ �� ಗಳ �ೆಲಸ�ಾ�����ೆ.

�ರು ಹಂತದ ಪಂ�ಾ�� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ��ೂೕ�ತ �ಾದ �ೆ��ನವರು ಎರವಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ಧ ಸರ�ಾ�

ಇ�ಾ�ೆಗ�ಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ  ��ೆ� ತಮ� ಸಂಬಂ�ತ ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಂದ �ೆಲಸ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�� ವ�ದ�ಾ�ಗ�ೕ

ಅವರ �ೕ�ೆ ���ನ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�ಗ�ೕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಧ��ಲ�. ಒ��ನ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ� �ೊಂದಲದ ಗೂ�ಾ��ೆ.

ಇದ�ೆ� �ಾ�ಾ ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂದ�ೆ  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ (��ಓ) �ೇಮಕ ಮತು�

ಅವರ �ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆ. ಒಂದು �ಾಲದ�� ಪಂ�ಾ ��ಗಳ�� ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ��ಾನ ಗ�ಯ�� ನ�ೆಯಲು �ಬ�ಂ�ಯ

ಅ�ಾವ�ೇ ಮುಖ� �ಾರಣ ಎನ��ಾಗು��ತು�. �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಅಳ�ೆಯ ಪ�ಸ�ಕದ�� ಸ� �ಾಕುವ�ದಕೂ� �ಬ�ಂ� ಇರು��ರ�ಲ�.

�ೕ�ಾ� ಅವ�ಗ��ೆ ಈಗ �ೆ��ನ ಹಣ ಹ�ದು ಬರು��ರುವ�ದ�ಂದ  �ಾಯ�ದ�� ಹು�ೆ�ಯನು� �ೕಲ��ೆ��ೆ ಏ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ

�ೇ��ೆ�ತು�. ಇದನು� ��ಾ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾ�ರ  �ಾಜ�ದ ೫೬೦೦��ಂತ �ೆ��ರುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ�

��ಓಗಳನು� �ೇ�ಸುವ ಪ���� ಆರಂ��ತು. ಈ�ಾಗ�ೇ ೪೨೨೮ ��ಓಗಳ �ೇಮಕ�ಾ��ೆ. ಇನೂ� ೧೨೦೦ ��ಓಗಳ �ೇಮಕ

ಆಗ�ೇ�ಾ��ೆ.

ಇವ�ೆಲ�ರೂ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ ಅ�ೕನದ�� �ೆಲಸ �ಾಡ�ೇಕು. ಇ���ನ �ನಗಳ�� ಅಧ��ರು ಮತು� ��ಓಗಳ ನಡು�ನ

�ೊಂ�ಾ��ೆ ಪ��ೆ� ಉದ����ೆ. ಹಲವ� ��ಓಗಳ�  �ಲು� �ಾಸು �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ತಮ� �ೕ�ೆ ಅಧ��ರು ಮತು� ಸದಸ��ಂದ

ಬರು��ರುವ  ಒತ�ಡವನು� �ಾಳ�ಾಗ�ೇ ಆತ�ಹ�ೆ�ಗೂ ಮುಂ�ಾ��ಾ��ೆ. ಸ�ಾ�ರ�ೇ�ೋ ಇವರನು� �ೇಮಕ �ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ

ಅವ��ೆ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� �ೇ�ರುವ ತರ�ೇ�ಯನು� �ೊ��ಲ�.  ಭ�ಷ� ಜನಪ����ಗ�ಂದ

ತಮ�ನು� �ಾಯುವವರು �ಾರು ಎಂಬ ಪ��ೆ�  ��ೆ��ಂದ �ಾಯ� �ವ��ಸು��ರುವ ��ಓಗಳನು� �ಾಡು���ೆ. ಈ �ಷಯದ��

ಸ�ಾ�ರ ಕೂ�ಾ ರಚ�ಾತ�ಕ�ಾದ ಏನನೂ� �ಾಡು��ರುವಂ�ೆ �ಾ�ಸು��ಲ�. ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ಾಗ� �ೆಚು� ದುಗ�ಮ -

�ಾಗು���ೆ. �ೊಸ ವ�ವ�ೆ� ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಹ��ಾರ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು ಇ��ಸು��ರುವವ��ೆ �ೕಘ� ಸುರಂಗ�ೊಳ�ನ ಕತ��ೇ �ೆ�ಾ��

�ೆಳ�ನ �ರಣಗಳ� ಮ�ಾ�ಗು���ೆ.

(�ೇಖಕರು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಕು�ತು ��ೇಷ ಆಸ��ಯುಳ� ��ಯ ಪತ�ಕತ�.)


