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[12/31, 11:31 AM] Suresh: ಅಂಕಣಗಳ� » ಅ�ಮತ

ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ ಬಲ ಬಂ��ೆ; 2016ರ�� ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಕನಸು

ಉದಯ�ಾ�, Dec 30, 2015, 9:41 AM IST

ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�� �ದು�ಪ�ಯು ��ೇಂ��ೕಕರಣ�ೆ� ಸಂದ ಜಯ�ೆಂ�ೇ �ೇಳಬಹುದು. �ದು�ಪ�ಯ��ರುವ �ಯಮಗಳ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ�

ಅನು�ಾ�ನ�ೊಂಡ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ ಸಬ�ೕಕರಣ�ೊಂ��ೆ ಅಬು��  ನ�ೕ�  �ಾ� , ಎಂ.�ೈ.�ೂೕಪ��ೆ, �ಾಮಕೃಷ�

�ೆಗ�ೆ ಇವ�ೆಲ�ರ ದೂ�ಾ�ೋಚ�ೆ �ಾ�ಾರ�ೊಂಡು ಕ�ಾ�ಟಕ ಇ�ೕ �ೇಶ�ೆ� �ಾದ��ಾಗುವ�ದರ�� ಸಂಶಯ�ಲ�. 

ಒಂದು ಕನಸು, ಕನಸನು� ನನ�ಾ�ಸುವ ಛಲ, ಅದ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾದ ಅವ�ಾಶಗಳ� �ಾಗೂ ಸಹ�ಾರ, �ರಂತರ ��ೕ�ಾ�ಹ ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನ!

ಇ�ಷು� �ೊ�ೆತ�ೆ �ಾವ ಕನ�ಾದರೂ ನನ�ಾಗ�ೇ ಕನ�ಾ��ೕ ಇರಲು �ಾಧ��ೇ? ಮತೂ�ಂದು ವಷ� ಬರು���ೆ. �ಂ�ನ ವಷ�ದ ಆರಂಭದ��

�ಾ��ೊಂಡ ಕನಸುಗಳ� ಈ�ೇ�ರಬಹುದು, �ಾ�ೇ ಉ�ದು�ೊಂ�ೇ ಇದ�ರೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಈಗ ಮ�ೆ� �ೊಸ ಕನಸು ಕಟು�ವ �ಾಲ; ಕನ�ನ

ಬು�� �ಚು�ವ �ಾಲ; ���ದ ಕನಸು �ೆ�ೆ� ಬ�ದು �ಾರುವ �ಾಲ. 

ಸ��ೕಯ �ಾ�ಯತ� ಸ�ಾ�ರ�ಾದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� ತಮ� �ೊಸ �ಾಗೂ ದ� ಪ����ಗಳನು� ಪ�ೆದು ಅದರಲೂ� ಅಧ���ಂತ �ೆಚು� ಮಂ�

ಮ��ಾ ಪ����ಗ� �ೆಂ��ೆ ನವ �ೈತನ��ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಕನಸು �ಾಣು�ಾ� ತು��ಾಲ�� �ಂ��ೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� ಈ ಕನ��ೆ

ಸೂ����ಾ�, ಪ�ರಕ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕದ ��ಾನ ಮಂಡಲವ� �ಾ�ಮ ಸ��ಾ�  ಮತು� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  (ಎರಡ�ೇ �ದು�ಪ�) �ಾ��ೆಯನು�

ಅಂ�ೕಕ�� �ಾಜ��ಾಲರ ಅಂ�ತ�ೆ� ಕಳ���ತು�. ಅದ�ೆ� ಅವರು ಸ� �ಾ� �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಕನ��ೆ �ೕವ ತುಂ� ಬದ�ಾವ�ೆಯ

ಪ�ಾ�ಚರ�ೆಯ ಸಂಭ�ಮ�ೆ� �ಾಂ� �ಾ��ಾ��ೆ. 

�ಾ�.ಪಂ. ಸದಸ�ರು �ೇ� �ೆ�ೕ�ೇನು?

�ಾವ� ಕೂಡ ನ���ನ ಜನ��ೆ ನಮ� �ೈ�ಾದ �ೆಲಸವನು� �ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ೇ ಪಂ�ಾಯ� �ೆ ಬಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ನಮ� ಊ�ನವರ ಸಮ�ೆ� ನಮ�ೆ

�ೊ���ೆ, ಆದ�ೇನು �ಾಡುವ�ದು? ಹಣ �ೇಕಲ�! ಬಂದ ಹಣ�ೆ�ಾ� �ದು��  �� , �ಬ�ಂ� ಸಂಬಳ�ೆ� �ೋಗುತ��ೆ. �ೆಲ��� ಬರ�ೇ�ಾದ

ಹಣವ� ಬರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ���ಯ�� ಏ�ೇ ಆದರೂ ಜನರು �ೇಳ�ವ�ದು ನಮ��ೆ�ೕ. ಹಣ ಬಂದರೂ ನಮ� ಹ���ೆ ಏನು �ೇಕು,

�ಾವ �ೆಲಸ ಮುಖ� ಮತು� �ಾವ�ದು �ೕಘ��ಾ� ಆಗ�ೇಕು ಅದನೂ� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ�. ಸ�ಾ�ರ �ಾ��ೊಟ� �ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ದ�ೆ�ೕ �ೆಲಸ

�ಾಡ�ೇಕು ಎನು��ಾ��ೆ ��ಓ. �ೕ�ರು�ಾಗ �ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದು? ಇದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರ �ಾ�ಯ�� �ೇ� ಬರುವ �ಾ�ಾನ�

�ಾತು. 

ಸ�� ಏನು �ೇ�ತು�?

ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೊಡಕುಗಳ� �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ರದ ತ�ೆಬುಡ�ಲ�ದ ಆ�ೇಶಗಳ �ಲಕ �ಾ�ಯತ� ಸ�ಾ�ರ ಎನು�ವ ಅಥ�ವ�ೆ�ೕ

ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಎದು�ಸು��ರುವ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಆ��ಾಗ� ಬದ�ಾವ�ೆ ತರುವ�� ಸ�ಾ�ರ ಸ��ಯನು� ರ��

ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  �ಾ���ೆ �ದು�ಪ� ತರುವ ���ನ�� �ಟ� �ೆ�ೆ�ಯ����ತು�. ಸ��ಯ ಅಧ��ರನೂ� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ 22 ತ�ರ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ

ಸ�� ಕ�ಾ�ಟಕ�ಾದ�ಂತ �ಾಗೂ �ೇರಳ, ಗುಜ�ಾ�  ಮುಂ�ಾದ �ಾಜ�ಗಳಲೂ� ಅಧ�ಯನ �ೈ�ೊಂಡು ತಳಮಟ�ದ ಪ����ಗ� �ೆಂ��ೆ

��ಾಗ�ಾರು ಸ�ಾ�ೋಚ�ಾ ಸ�ೆಗಳನು� ನ�ೆ� ಅವ�ಂದ ಬಂದ ಹಲ�ಾರು ಸಲ�ೆ-ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಪ�ಗ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ ಇ��ಾಸದ�ೆ�ೕ

ಸು�ೕಘ� �ಾದ ಚ�ೆ�-ಸಂ�ಾದಗಳ �ಲಕ ಜನ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯ ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಮತು� ��ೇಂ��ೕಕೃತ ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ತತ��ೆ� ಒತು� �ೕ�

ಸು�ಾರು 88 ��ಾರಸುಗ� �ೆಂ��ೆ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಪಥ ಎಂಬ ವರ�ಯನು� ಸ���ತು�. ಇ�ಾದ ಒಂದು ವಷ�ದ ಅನಂತರ

��ಾನ ಮಂಡಲದ�� ಈ ಮಸೂ�ೆಯನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈಗ ಅದು �ಾ���ಾ�� �ಾ��ೆ ಬರು���ೆ.

ಇದು ��ೇಂ��ೕಕರಣ�ೆ�, ಸಂ��ಾನದ ಆಶಯದಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಒಂದು �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ��

�ಾ�ಮಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ ಸಂದ ಜಯ�ೆಂ�ೇ �ೇಳಬಹುದು. �ಾರಣ ಈ ವರ�ಯ��ರುವ ��ಾರಸುಗಳ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊಂಡ�ೆ

ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ ಸಬ�ೕಕರಣ�ೊಂ��ೆ ಅಬು��  ನ�ೕ�  �ಾ� , ಎಂ.�ೈ. �ೂೕಪ��ೆ, �ಾಮಕೃಷ� �ೆಗ�ೆ ಇವ�ೆಲ�ರ

ದೂ�ಾ�ೋಚ�ೆ, ಶ�ಮ, �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಕನಸನು� �ಾ�ಾರ�ೊ�ಸಲು �ಾ�ದ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಫ ಲ �ೊ�ೆತು ಕ�ಾ�ಟಕ ಇ�ೕ �ೇಶ�ೆ�

�ಾದ��ಾಗುವ�� ಸಂಶಯ�ಲ�. 

ಈ �ಾ��ೆ�ೆ �ಾ�ಮ ಸ��ಾ�  ಮತು� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ಎಂದು �ೆಸ��ರುವ�ದು ��ೇಂ��ೕಕರಣ�ೆ� �ಾಗೂ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�ಯತ��ೆ�ೆ ಇರುವ
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ಬದ��ೆ �ೋ�ಸುತ��ೆ. �ಾಗೂ ಇದು �ದು�ಪ� ಮಸೂ�ೆಯ ಸ�ರೂಪ �ಾಗೂ �ಕ�ನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. 

ಸ��ೕಯ ಸರ�ಾರದ �ಾ�ನ

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯದ ಆ�ಾರದ�� ಅಸುರ�ತ ವಗ�, �ಂದು�ದವರು, ಮ��ೆಯರು ಮಕ�ಳ�, ��ೇಷ �ಾಮಥ��ದವರು, �ೈತರು ಮುಂ�ಾದ ಎಲ�

ವಗ�ದವರ ಸಬ�ೕಕರಣ�ಾಗ�ೇಕು. ಅದ�ಾ�� ಸ��ೕಯ ಸ�ಯಂ ಸ�ಾ�ರದ ಘಟಕ�ಾ� ಜನವಸ� ಸ�ೆಯನು� ��ಾರಸು �ಾ��ೆ. �ಾ� �

ಸ�ೆ�ೂಂ��ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯನು� ಸ�ಯಂ ಸ�ಾ�ರದ �ಲ ಘಟಕ�ೆಂದು ಪ�ಗ�� ಅದರ �ಣ�ಯ�ೆ� ಎಲ� ಹಂತದ ಸ�ಾ�ರಗಳ ಬದ��ೆಯನು� ಇ��

�ೇಳ�ಾ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ�ಗ� �ೆಂ��ೆ ��ೇಷ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

ತಮ� ಕನ�ನ �ಾ�ಮ, �ಾಲೂಕು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳನು� ರೂ�ಸಲು ಪ���ೂಂದು ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ ��ಸ�ರದ ಮು�ೊ�ೕಟ

�ೂೕಜ�ೆಯ ��ಾರಸನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಮತು� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ�� ಆದ��ಾ�ಾರು �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ಾಲೂಕು, ��ಾ� ಮತು�

�ಾಜ� ಮಟ�ದ�� ಅದರ�ೆ�ೕ ಆದ �ೂೕಜ�ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಸ��ಗಳ �ಲಕ ಈ ಮು�ೊ�ೕಟ �ೂೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ

ಪ�ರಕ ಸಹ�ಾರ �ೕಡಲು ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಈ ಎಲ� ��ಾರಸುಗಳ ಜ�ೆ�ೆ ಜನಪ����ಗಳ ಆ��ಯ �ೂೕಷ�ೆಯ �ಲಕ ಜನ��ೆ ಉತ�ರ�ಾ�ತ�, ಪಟ�ಣ ಮತು� ನಗರ �ೂೕಜ�ೆ,

ಮ��ೆಯರ �ಾಗವ�ಸು��ೆ�ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ �ಾ�ಾವರಣ ಕ��ಸುವ�ದು ಸಮು�ಾಯದ �ಾಮರಸ� (�ೋಮು �ೌ�ಾದ�), �ೈಂ�ಕ

�ರುಕುಳಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡುವ�ದು, ಅಲ�$ಸಂ�ಾ�ಕರ ಹಕು�ಗಳ ಸಂರ��ೆ, ಮಕ�ಳ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� ಎ��

��ಯ�ಾ��ೆ. 

ಸ��ಯ ವರ�ಯ �ೆಲವ� ��ಾರಸುಗಳ� ಈ �ದು�ಪ� ಮಸೂ�ೆಯ�� �ೈ�ಟು��ೋದರೂ �ಾಗೂ �ೆಲವ� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅಂಶಗಳ�

�ೇಪ��ೆ�ೊಂಡರೂ, ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ಜ�ಾ�� ಗ���ಾ� �ಂತ�ೆ ಮತು� ತಮ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ ಇ�ೆ�ಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�

�ಾಯ��ವ���ದ�ೆ ಮಸೂ�ೆಯ ಆಶಯ�ಾದ �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ �ಜ�ಾದ �ಾ�ಪ�ೆ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ ಅಧ��ರು,

ಉ�ಾಧ��ರು �ಾಗೂ ಸದಸ�ರು ಈ ಮಸೂ�ೆಯ �ಾರವನು� �ೌರವ�ಂದ ಅ�ೈ���ೊಂಡು ದೃಢ�ೆ, ಪ�ಶ�ಮ�ಂದ ಭ��ಾ��ಾರ ರ�ತ, �ಾತ��ೕತ

ಮತು� ಪ��ಾಸ��ೕಯ ಸ�ಾಜ�ಾ�ಗ�ಾ�, ಎಲ� �ಾಗ�ಕರ ಹಕು�ಗಳನು� �ೌರ�ಸುವ �ಾಗೂ ರ�ಸುವಂತಹ ಭಯ ಮುಕ� �ಾ�ಾವರಣ�ೊಂ��ೆ,

ಜನ�ೆ�ೕ� �ಾ�ಮ ��ಾ�ಣದ�� �ೊಡ���ೊಂಡ�ೆ ನ���ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� ಸ�ಾ�ರದ ��ಧ ಸ�ರಗ��ೆ ಉತ�ಮ ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಾಗುವ�ದರ��

�ಾಗೂ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಆಡ�ತ �ೈಖ�ಯ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾವ �ೕರುವ�ದರ�� ಸಂಶಯ�ಲ�. 

ಈ �ೊಸ ವಷ�ದ �ೊ��ಲ�� ಕಂಡ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಕನಸು ನನ�ಾಗ�.

ಸು�ೇ�  �ೌಡ


