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ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ� ೆಗಳ�

�ೆಂದದ �ಾ�ೆಗಳ� ಖಂ�ತ ಬರ��ೆ
ನಂದ�ಾ �ೆ��28 Nov, 2016

‘ಅಂದು�ೊಂ�ದ�ನು� �ಾವ� �ಾ���ೆವ�, ನಮ� ಕನಸು ರೂಪ ಪ�ೆದು�ೊಳ�����ೆ ಎಂದು ನಮ��� �ೆಲವರು

ಅಂದು�ೊಳ����ದ� �ೊತ��ೆ�ೕ, ಅ�ೆಲ�ವ� ಅ��ಾರ�ಾ�ಯ �ೋಜಲುಗ��ೆ �ಲು� ಮುಳ���ೋ�ತು’

ನಂದ�ಾ �ೆ��, �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಯ�ಕ�ೆ�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ��ಾರದ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ�ೆಗಳ� �ೇ�ರ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಬ�ೆಯಲು ನನ�ೆ

ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇದನು� ಬ�ೆಯಲು ಆರಂ�ಸುವ ಮುನ� �ಾನು �ಾಂ�ೕ�ಯವರ ‘�ಂ� ಸ��ಾ�’ ಮತು�

ಯು.ಆ�. ಅನಂತ��� ಅವರು ‘�ಂದುತ� ಮತು� �ಂ� ಸ��ಾ�’ ಪ�ಸ�ಕದ�� �ೇ�ರುವ ಬರಹಗಳನು�

ಓ��ೊಂ�ೆ. ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಸ�� �ದ�ಪ��ದ� ವರ� �ಾಗೂ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ದು�ಪ�

ಮಸೂ�ೆಯನು� ಓ��ೊಂ�ೆ. ಆ ವರ� �ಾಗೂ ಮಸೂ�ೆ �ದ�ಪ�ಸುವ �ಾಯ�ದ�� �ಾನೂ �ಾ��ಾ��ೆ�.

ಇದು ಊ�ೆಯ ಆ�ಾರದ�� �ಾಡುವ �ೆಲಸ ಆ���ದ��ೆ, ಮುಂ�ನ ನಲವತು� ವಷ�ಗಳ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ��

�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ� �ೇ�ಾಗ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಬಹಳ ಸುಲಭ�ಾ� �����ೊಳ�ಬಹು�ತು�.

‘�ಾ�ತಂತ���ೆಂಬುದು ತಳಮಟ��ಂದ ಆರಂಭ�ಾಗ�ೇಕು. ಪ�� ಹ��� ಗಣ�ಾಜ��ಾ�ರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ

ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಎಲ� ಬ�ೆಯ ಅ��ಾರ ಇರುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಪ�� ಹ��� ಸು��ರ ಆಗ�ೇಕು. ತನ�ೆ
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ಸಂಬಂ��ದ ವ�ವ�ಾರಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾ�ೇ �ೋ��ೊಳ��ವಂ�ೆ ಆಗ�ೇಕು. �ಶ�ದ �ಾವ��ೇ ಶ���ಂದ

ತನ�ನು� �ಾನು ರ���ೊಳ��ವಂ�ೆ ಇರ�ೇಕು’ ಎಂದು ಮ�ಾತ� �ಾಂ� �ೇ�ದ �ಾದ�ಯ�� �ಾಗೂ

ಅರವತು� ವಷ�ಗಳ�� �ಾವ� ಪ�ೆದ ಅನುಭವಗಳನು� ಆಧ�� �ಾ�ನ �ಾ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸ�ೇಕು.

�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ� �ಾ��

ಈ �ೆಲಸವನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ��ಾರದ�� �ಾವ� ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ಾ�ರುವ�ದು

ಊ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ�� ಅಲ�. 20 ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಕಂಡು�ೊಂಡ

ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು�, �ಾಸಕರ �ಾಗೂ ಸಂಸದರ ಪ���ೋಧಗಳನು�, �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ� �ಾಗೂ �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� ಆ��, ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಸ��ಯ ಸದಸ��ಾದ �ಾವ� 1993

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ೆ �ದು�ಪ�ಗಳನು� ಸೂ���ೆವ�, ವರ��ೂಂದನು� ಸ����ೆವ�. ಈ

�ದು�ಪ�ಯನು� ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳ� ಅನು�ೂೕ��ದವ�. ‘�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�’

�ಾ�� �ಾ��ೆ ಬಂತು. ಆದ�ೆ ಅ��ಾರ�ಾ� �ಾಜ�ಾರ�ಗಳ �ೋರ�ೆ, �ಾ��ತ ��ಾಸ��ಗಳ �ೂೕಸ

ನಮ�ೆ ಅಸ�ಾ�ಾನ ತಂ�ತು.

ಅಂದು�ೊಂ�ದ�ನು� �ಾವ� �ಾ���ೆವ�, ನಮ� ಕನಸು ರೂಪ ಪ�ೆದು�ೊಳ�����ೆ ಎಂದು ನಮ��� �ೆಲವರು

ಅಂದು�ೊಳ����ದ� �ೊತ��ೆ�ೕ, ಅ�ೆಲ�ವ� ಅ��ಾರ�ಾ�ಯ �ೋಜಲುಗ��ೆ �ಲು� ಮುಳ���ೋ�ತು.

�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ� �ಾ��ಯನು� ಜನಪ����ಗಳ� �ೋ�ಸ�ಲ�. ಆದ�ೆ, ��ಾನ ಮಂಡಲದ ಸದನಗಳ�

ಅದನು� ಅನು�ೂೕ��ದ ನಂತರ, ಆಡ��ಾತ�ಕ ಏ�ನ �ಲಕ �ಾ��ಯನು� �ೋ�ಸ�ಾ�ತು. �ಾ�ೆ

�ೋ�ಸುವಂತಹ �ೂೕಜ�ೆ ರೂ��ದು� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ� �ಾಗೂ ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳ�.

ಒ�� �ೕ�ೆ �ೂೕ��ೋಣ

ಆದ�ೆ, ಸ�ಾ�ರವ� �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ� �ಾ���ೆ ಬದ��ೆ �ೋ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು ಅ�ೆ�ಣ ನಂ�ೋಣ.

ಅಂಥ�ೊ�ಂದು ಸ���ೇಶದ��, ಎಲ� ಇ�ಾ�ೆಗಳ� ಪಂ�ಾಯ� ಪ��ೇಶಗ��ೆ �ಗ� �ಾಡುವ

ಅನು�ಾನವನು� �ೆಕ��ಾ�, ‘ತಳಮಟ��ಂದ �ೂೕಜ�ೆ ರೂ�ಸುವ ಪದ��’ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತರಲು �ೂದಲ

ಐದು ವಷ�ಗಳ ಅವ� �ೇ�ಾಗು��ತು�. ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು �ೕ�ಾ �ೕ�ತ�ಾದ �ೌಕಟು�

�ೊಂ�ರುವ, ಆಡ�ತ �ೇಂದ��ಂದ �ೂೕಜ�ೆಗಳ� ರೂಪ��ೊಳ��ವ ವ�ವ�ೆ��ೂಂದ�ಂದ �ೊರಬಂದಂ�ೆ

ಆಗು��ತು�. �ೊಸ ವ�ವ�ೆ�ಯ��, �ೆಚು� ��ೇಂ��ೕಕರಣ, ಜನರ �ಾ�ೊ�ಳ����ೆ ಇರು��ತು�. ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ

ಹಣ �ೕ�, ಅ��ನ ��ಧ ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಅಗತ��ರುವ ಹಣ ಎಷು� ಎಂಬುದನು� �ೕ�ಾ��ಸುವ

ಅ��ಾರವನು� ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೇ �ೊಡಬಹು�ತು�. ಇದು ಅ��ಾರದ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ೂದಲ

ಸಂ�ೇತ�ಾಗು��ತು�.

�ೊಸ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ ಹಂ��ೆ ಇರು��ತು�. �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗ�ಂದ ಆರಂಭ�ಾ� ಪ�� ಹಂತಕೂ�

ತನ��ೇ ಆದ ಹಕು�ಗಳ�, ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ� ಇರು��ದ�ವ�. ಪ�� ಹಂತವ� ತನ� ಹಕು�ಗಳನು�, ಇ�ೊ�ಂದು ಅಂಗದ

ಒತ�ಡ�ೆ� ಒಳ�ಾಗ�ೆ�ೕ, ಚ�ಾ�ಸಬಹು�ತು�.

ತಮ� ಭ�ಷ� �ಾ�ೇ ರೂ�ಸಬಹು�ತು�

ಐದು ವಷ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೂೕಜ�ೆ �ಾಗೂ �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆಗಳ �ಲಕ �ಾಗ�ಕ��ೆ (�ಾ�ಮ

ಸ�ೆಗಳ ಸದಸ�ರು) ತಮ� ಅ��ಾ�ೆಗ��ೆ ಸ�ಷ� ರೂಪ �ೊಡಲು ಆಗು��ತು�. ಅದನು� ಮುಂ�ನ ಐದು

ವಷ�ಗಳ�� �ಾ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಆ�ೋ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗು��ತು�. ಎಲ� ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಅನು�ಾನ

ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ ಬ� ಇರು��ದ� �ಾರಣ, ಸ��ೕಯರು ತಮ� ಪ��ೇಶದ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಆ
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ಹಣವನು� ಆದ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಖಚು� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗು��ತು�. ಹಣವನು� ಎ��, �ಾವ�ದ�ೆ� ಖಚು�

�ಾ�ದ�ೆ �ೆಚು� ಪ��ೂೕಜನ�ಾ� ಎಂಬುದು ಸ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ��ಾ�ರ�ಾಗು��ತು�. ಆ�ಾಗ, �ಾ��ೕಯ

�ಾಗೂ �ಾಜ� ಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ೆಗ��ೆ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಆ�� �ಾಡುವ�ದು �ಾತ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ

�ೆಲಸ ಆ�ರು��ರ�ಲ�. ಬದ��ೆ, ತಮ� �ಾ�ಮ �ೇ�ರ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� �ಾ�ೇ �ಧ��ಸುವ

���ಗ�ಾಗು��ದ�ವ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ�. ಉ�ೊ�ೕಗ ಸೃ��ಯ, �ೈ�ಾ��ೆಗ��ೆ ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕಡುವ,

ಅಂಗನ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ ನ�ೆಸುವ, ��ೕಶ�� ಸಂಘಗಳ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು�

ರೂ�ಸುವ, ಶ��ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ ಉಸು��ಾ� ನ�ೆಸುವ, ಬಡತನ ���ಲ�ೆ �ಾಡುವ, ಶುಲ� ವಸೂ�

�ಾಡುವ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗ��ೆ ಆ��ಕ ಸ�ಾಯ ಒದ�ಸುವ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ �ೕ�ೆ

ಇರು��ತು�. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ�, �ೕ�ನ �ೊರ�ೆ ಎದು�ಾ�ಾಗ ಪ���� ��ಾ�ಸುವ, ಬರ�ಾಲದ ಸಂದಭ�ದ��

�ೕವ�, ಇಂಧನ ಒದ�ಸುವ, ಮ�ೆ �ೕ�ನ ಸಂಗ�ಹ�ೆ� �ಾದ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುವ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ �ೕ�ೇ ಇರು��ದ�ವ�.

�ೂದಲ ಐದು ವಷ�ಗಳ ಅವ� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ �ೊ���ೆ, ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ��ೆ ತಮ� �ಾಮಥ��,

ಹಕು�, ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ� ಏನು ಎಂಬುದು �ೊ�ಾ��ರು��ತು�. ಈ ��ವ��ೆ �ಾಗೂ �ಾಮಥ�� �ೊಂ�ರುವ

ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ�� �ಾಥ�ಕ� �ಾಗೂ �ಾಧ�ೆಯ �ಾವ �ಡು��ತು�. �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ

�ೕ�ಾ�ನಗಳನು� ಇನ�ಷು� �ಸ�ತ�ಾ� �ಾವ� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತರಬ�ೆ�ವ� ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ �ೊ�ಾ��ರು��ತು�.

ಆದ�ೆ, �ೂದಲ ಐದು ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ�� ಹಣ�ಾ�ನ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಆರಂಭ �ಾತ� ಆ�ರು��ತು�.

�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ� �ಾ��ಯ�� �ೇ�ದಂ�ೆ, �ೆಲಸಗಳ �ಾಗೂ �ೆಲಸ �ವ��ಸುವ �ೊ�ೆ �ೊ��ರುವವರ

ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ಆ�ರು��ರ�ಲ�. �ಾ�ಾ�, ಮುಂ�ನ ಐದು ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ�� ಮ��ಾ ಮತು�

ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯಂತಹ ಸ�ಾ�ರದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ��ನ ಅ��ಾರವನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ, ��ಾ�

ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ ಹಂಚ�ೇ�ಾಗು��ತು�.  ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೂೕಜ�ೆ, ��ೕ ಶ�� ಇವ� ಇ�ಾ�ೆಯ

ಪ�ಮಖ �ೂೕಜ�ೆಗಳ�. ಅ�ೇ �ೕ� ��ಣ, �ಾ��ೕಣ ವಸ�, �ೕರು ಮತು� �ೈಮ�ಲ�, ��ಾ���

�ಲಯಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, �ೕ�ಾವ� ಮತು� ಪ�ತರ ವ�ವ�ೆ�ಗಳನೂ� ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ ವ�ಾ��ಸಲು

ಆಗು��ತು�. �ೕ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಈ �ೂೕಜ�ೆಗಳ �ಬ�ಂ�ಯನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಹಂತಗಳ�� ��ೂೕ�ಸ�ೇ�ಾಗು��ತು�. ಹಣ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ ��ಯ�� ಇರು��ತು�. ‘�ೊಡ�ಣ�’ನ ಕ�ಾ�ವಲು

ಇರು��ರ�ಲ�. �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗ�ೇ ಈ ಎಲ� ಚಟುವ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ ��ಾ ಇಡುವ ಸಂ�ೆ� ಆ�ರು��ದ�ವ�.

�ಾದ� ಆಗು���ೆ�ವ�

ಇ�ೆಲ�ವ�ಗಳ ಪ��ಾಮ ಎಂಬಂ�ೆ, ಹತು� ವಷ�ಗಳ ನಂತರದ �ಾಲಘಟ�ದ�� ಕ�ಾ�ಟಕವ� ಇ�ೕ �ೇಶ�ೆ�

�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಅನುಕರ�ೕಯ �ಾದ� �ಾಜ� ಆ�ರು��ತು�. ಇದು �ಾಧ��ಾದ ನಂತರ, ಮುಂ�ನ ಹತು�

ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯನು� �ಾಜ�ದ ಆಡ�ತ ಸ�ರೂಪದ ಪ�ನ�  ��ಾ�ಸ�ೆ� ಮು��ಾ�ಡಬಹುದು. ಅ��ಾರದ

�ೇಂದ��ಂದ �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�ಸುವ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಬದಲು, ಎಲ� ಅಂಗಗಳ� ಒಂದು ಸಮ�ಾತ�ಯ�� �ಂತು

�ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸುವ ವ�ವ�ೆ���ೆ �ೊರ��ೊಳ�ಬಹುದು. ಸಂಸತು� �ಾಗೂ ��ಾನಸ�ೆಗ��ೆ

ಪ����ಗಳನು� ಆ�� �ಾಡುವ ಪ����ಯ�� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗ�ಗೂ ಅ��ಾರ ಇರುವ ವ�ವ�ೆ��ೂಂದನು�

ರೂ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ� �ೕಡುವ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ಆಧ�� ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆ ರೂ�ಸುವ

�ಾಗೂ ಬ�ೆ�  �ದ�ಪ�ಸುವ ವ�ವ�ೆ� ಕಟ�ಬಹುದು. ಪ��ೆಗಳನು� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ� �ೌರವ�ಂದ

�ಾಣುವಂ�ೆ �ಾಡಬಹುದು.

ಇಪ�ತು� ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ�� ಇದನು� �ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಾದ�ೆ, ಜನರ �ೂೕಚ�ಾಕ�ಮ �ಾಗೂ
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ವತ��ೆಗಳ�� ಆಗುವ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಊ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಜನ ತಮ� ಹ�ೆಬರಹವನು�

ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ �ಲಕ �ಾ�ೇ �ಧ����ೊಳ��ವ �ಾ�ನದ�� ಇರು�ಾ��ೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಒಂದಥ�ದ��

ಎಲ�ವನೂ� �ಾ�ಸುವ ���ಯ�� �ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ಾಜ� �ಾಗೂ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವನು� �ೋಡುವ

ಕ�ಮದಲೂ� �ಲಭೂತ ಬದ�ಾವ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಈ ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಪ�ನ�  ರೂ�ಸಲು ಸಹ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

ಇವ� �ಸ�ತ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ, ಆಶ�ಯ� ತ�ಸುವ �ಾಧ��ೆಗಳ�!

ಮ�ಾತ�ನ�� ನಂ��ೆ

ಆದ�ೆ �ಾನು ��ಕ�ಾ�ಲ�. ಪ�ಯತ� �ೈ�ಡುವ��ಲ�. ‘ಬದ��ೆ, ನಂ��ೆ ಇರುವ �ೆಲವ� ಜನ ಇ��ಾಸದ ಪಥ

ಬದ�ಸಬಲ�ರು’ ಎಂದು ಮ�ಾತ� �ಾಂ� �ೇ�ದ�ನು� ನಂಬುವವಳ� �ಾನು. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ�, �ಾಜ�ದ ಹ��ಗರ

ಬ�ೆ� ನನ�ೆ ನಂ��ೆ ಇ�ೆ. ಗ���ಾದ ಸ��ೕಯ ಆಡ�ತ ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ದ� ಇ��ಾಸ ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ�

ಇ�ೆ. ಹ�� ಮಟ�ದ ಆಡ�ತ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ಾ�ಯತ��ಾ�ದ�ವ�, ಬ�ಾಢ��ಾ�ದ�ವ� ಎಂಬುದನು� ��.ಶ. 1005�ೇ

ಇಸ�ಯ �ಾಸನಗಳ� �ೇಳ�ತ��ೆ. 16�ೇ ಶತ�ಾನದ ಅಂತ�ದ �ೇ�ೆ�ೆ ಈ ಹ��ಗಳ� ತಮ��ೇ ಆದ

ಆ��ಕ �ಲವನು� �ೆ�ೆ��ೊಂಡು �ಾ�ಾ�ಜ�ದಂ�ೆ �ೆ�ೆ�ದ�ವ�.

�ಾಗ�ದಶ�ಕ ವ���ತ� �ೊಂ�ದ� ಅಬು��  ನ�ೕ� �ಾ�, �ಾಮಕೃಷ� �ೆಗ�ೆ, ಎಂ.�ೈ. �ೂೕಪ��ೆ

ಅವರಂತಹ ��ಯರು ಅ��ಾರವನು� ಮ�ೆ� ಜನರ �ೈಯ��ಡಲು ಶ���ದರು. ಪ��ಾ�ಾಂ��ಕ ಅ��ಾರವನು�

�ೆಳ�ನ ಹಂತ�ೆ� ��ೇಂ��ೕಕ�ಸುವ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಮುಂಚೂ� �ಾ�ನದ��ತು�. ಇ�ೆಲ� ಕು�ತ ಕಂ�ದು� ಕ�ೆದ

20 ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ��. ಇ��ಾಸ�ಂದ �ಾಠ ಕ�ಯುವ ಬದಲು ಕ�ಾ�ಟಕವ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾಳ� �ಾ��ೆ.

ಅವರು ಎಲ�ವನೂ� �ೋ�ಸಬಲ�ರು

ಆದ�ೆ ಅತು�ತ�ಮ ಎನ�ಬಹು�ಾದ, ಆಳ�ಾ� ಆ�ೋ�� ರೂ��ದ �ೂೕಜ�ೆಗಳನೂ� ನಮ� �ತ

�ಾಯ�ೇ�ಾದ ಜನಪ����ಗ�ೇ �ೋ�ಸಬಲ�ರು. �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ� �ಾ�� ಈಗ ‘ಬಯ�ೆಗಳ ಪ��’ಯಂ�ೆ

ಆ�����ೆ. ಜನರ �ಾನೂನುಬದ� ಹಕು� �ಾಗೂ ಪ��ಾತಂತ�ವನು� ಬುಡ�ೕಲು �ಾಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ

�ಾಜ�ಾರ�ಗಳ� ಅ��ಾರ�ಾ� �ೊ�ೆ ಒಂ�ಾ� ನ�ೆ�ದ ಕೃತ��ಂದ �ೕ�ಾ��ೆ.

�ರು ಬಲ�ಾದ ಏಟುಗಳ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾಳ� �ಾ��ೆ. 1) ‘ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ

ಪ��’ಯನು� �ದು�ಪ� �ಾ��ಯ�� ಅಡಕ �ಾಡಲು �ಫಲ�ಾ�ರುವ�ದು. 2) �ಾ���ೆ �ರುದ��ಾದ ಸ�ಾ��

ಆ�ೇಶಗಳನು� �ೊರ��ದು�, ಅವನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತಂ�ದು�. 3)  2,000 �ೋ� �ೆಚ�ದ �ಾಮಥ��

ವಧ��ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಅನು�ಾ�ನದ �ೆಲಸವನು� ಅಬು��  ನ�ೕ� �ಾ� �ಾಜ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ (ಎಎ� ಎ� ಎ� ಐಆ� �) �ೕ�, 1993 �ಷ�ಲ �ಾ�� ಆಧ�� ತಪ��ತ�ಾ��

ರೂ��ದ �ೂೕಜ�ಾ ಪ����ಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಅವ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕ�ರುವ�ದು.

ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�ಸು�ಾಗ ಅ��ಾರ�ಾ�, ಭ�ಷ�

�ಾಜ�ಾರ�ಗಳನು� ಗಮನದ�� ಇ���ೊಳ��ೇಕು. ಬದ�ಾವ�ೆ ತ�� ಎಂದು ಸೂ��ದ ಸ�ಾ�ರ,

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾ��ೆ ತರುತ��ೆ ಎಂದು ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಸ��ಯ �ಾವ� ಮುಗ��ಾ� ನಂ��ೆವ�.

ಈ�ನ �ನಗಳ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ಪ�ವ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಬ�ೆ� ಬದ��ೆ �ೋ���ಲ�

ಕನ�ನ �ಾರತವನು� ಕ���ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಎನು�ತ� �ಾಜ�ಾರ�ಗಳ� ರಹಸ��ಾ� ���ಷ� �ಾ� ನ�ೆಸು�ಾ��ೆ. ಈ

ಸಂದಭ�ದ�� ಬಡವರು ಮತು� ದ� ಇಲ�ದವರು ಅನುಭ�ಸುವ ಕಷ�ಗಳನು� ‘ಸಹಜ ನಷ�’

ಎಂದು�ಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಉತ�ರ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ೈತ��ೆ �ೆ�ೆ�ೆ ಉ�ಸಲು �ೕ�ೇ ಇಲ�ದ �ೊ��ನ��
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�ೆಂಗಳ��ನ��  1,800 �ೋ� �ೆಚ�ದ�� ಉ��ನ �ೇತು�ೆ �ೂೕಜ�ೆ ರೂ�ಸ�ಾ�ತು. ಉತ�ರದ��

ನೂ�ಾರು ಎಕ�ೆ ಪ��ೇಶದ�� ಅಧ� �ೆ�ೆ�ರುವ �ೋಳದ �ೆ�ೆ �ೕ�ಲ��ೆ ಒಣ� �ಂ��ೆ. ಈರು�� �ೆ�ೆ

ಕ�ಾ��ೆ ಆಗುವ ಖ���ಂತಲೂ ಕ���ಾ��ೆ. 4–5 ಎಕ�ೆ ಜ�ೕನನು� �ೊ�ೆದು ನೂ�ಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ�

�ನಗೂ��ೆ �ೆಂಗಳ���ೆ ವಲ�ೆ �ೋಗು���ೆ.

ಅವ��ೆ �ನ�ೆ�  300 ಕೂ�ಯ ಭರವ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಇ�ಾ�ದು� ಕ�ೆದ �ಂಗಳ��. ಈಗ ಗ�ಷ�

ಮುಖ�ೆ�ೆಯ �ೋಟುಗಳ ಚ�ಾವ�ೆ ರ�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅಸಂಘ�ತ ವಲಯದ �ೕ�ೆ �ಾ� ಏಟು ����ೆ.

�ನಗೂ� �ೌಕರ��ೆ ಎ���ೆ �ೋಗ�ೇಕು ಎಂಬುದು �ೊ�ಾ�ಗು��ಲ�. ಈ ಸಮ�ೆ�ಯ ��ಾರ�ೆ�ೆ ಸ�ಾ�ರ

�ೕ�ಾ�ನ �ೈ�ೊಳ����ಲ�. ಸಮ�ೆ� ��ಾ�ಸುವ ���ಯ�� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� ಇಲ�.

ಹ��ಗ�ಂದ ನಗರಗಳ ಕ�ೆ ಜನ ವಲ�ೆ �ೋಗು��ರುವ�ದು ಅ�ಾಯ�ಾ� ಮಟ� ತಲು��ೆ ಎಂಬುದನು� ಈ�ನ

ಜನಗಣ� �ೋ���ೊ���ೆ. ನಗರ ಪ��ೇಶಗಳ�� �ಲ�ೌಕಯ�ಗಳ� �ೕ�ಾ ಕ�� ಪ��ಾಣದ���ೆ.

�ೕರು, ಸ�ಚ��ೆ, ವಸ�, ಉ�ೊ�ೕಗ ಮತು� ಈಗ ನಗದು ಹಣ ಕೂಡ ಸೂಕ� ಪ��ಾಣದ�� �ಗು��ಲ�. ಪ��ಭಟ�ೆ

�ೕವ��ೊಳ�ಲು ಇ�ೊ�ಂ�ೇ �ೆ�ೆ� �ಾ� ಇ�ೆ�ೕ�ೋ ಎಂಬಂ��ೆ ಪ����. �ಾಗ�ಕ ಅಸಹ�ಾರವ� �ೊಡ�

ಪ��ಾಣದ�� ನ�ೆ�ೕತು.

ಬಂ�ೇ ಬರುತ��ೆ ಬದ�ಾವ�ೆ

ಆದ�ೆ, ಬದ�ಾವ�ೆ ಬಂ�ೇ ಬರುತ��ೆ. ನ�ೕ� �ಾ� ಅವರ ‘ಹ���ಂದ ����ೆ’ �ೇ��ೆ ಉ�ೆ�ೕ��

�ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, ಪ��ಾತಂತ�ದ ಬಲವಧ��ೆ�ೆ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಬಲಪ�ಸ�ೇ�ೇಕು.

ಇದು ತಳಹಂತದ �ಾ�ಂ��ಂದ ಆಗುತ��ೆ. ಜನ ತಮ� ಹಕು�ಗಳನು� �ತು��ೊಳ��ೇ� ಎನು��ಾ��ೆ. ಆಗ �ಾ�ಮ

ಸ��ಾಜ� �ಾ��ಯು �ಾಗ�ದಶ�ಕನ �ೕ� �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ.

ಆ�ಾದ ಅಂ�ಾಜು 20 ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ವಲ�ೆಯ ಪಥ ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. ನಗರ�ಾ�ಗಳ� ತಮ� ಸುಂದರ,

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಹ��ಗ��ೆ ಮರಳ��ಾ��ೆ.

�ಾ�ಾ�ಾಗ, ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ� 100 ವಷ�ಗಳ� ತುಂಬುವ �ೊ��ನ�� �ೇ�ೆ �ಾಜ�ಗ�ಗೂ ಅನುಕರ�ೕಯ ಎಂಬ

�ಾದ� ಇ�� ರೂಪ��ೊಂ�ರುತ��ೆ.
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