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ಸಂ��ಾನದ ಆಶಯಗ��ೆ �ರುದ��ಾದ �ೕಪ��

09 Feb 2016

�ೇಶದ ಭೂಪ��ೆ ೕಶ�ೊಳ�ರುವ �ಾವ��ೆ ೕ �ಾಜ�ವ� ಅದರ �ಾವ��ೆ ೕ ವ���ಯ �ಾನೂನುಬದ�

ಸ�ಾನ�ೆಯನು� ��ಾಕ�ಸುವಂ�ಲ� ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ಗಳ� �ೇಶ�ೊಳ�ರುವ ಎ�ಾ� ವ���ಗ�ಗೂ ಸ�ಾನ �ಾನೂ�ನ

ರ��ೆಯನು� �ೕಡ�ೇಕು ಎನು�ತ��ೆ �ಾರತ ಸಂ��ಾನದ 14�ೇ ಕಲಂ.

ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಸ��� ಸಲು ಸ��ಾ���ಗಳ� ಕ�ಷ� ��ಾ�ಹ��ೆ �ೊಂ�ರ�ೇಕು ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಹ��ಾಣ ಸ�ಾ�ರ

ಕ�ೆದ �ೆ�ೆ�ಂಬ� ನ�� ತಂ�ದ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ೆ �ದು�ಪ� ಮಸೂ�ೆಯನು� �.10ರಂದು ಸ�ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯ ಎ��

����ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಸವ�ರ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��ಯ ಬುಡ�ೆ�ೕ �ೊಡ� ಏಟು �ದ�ಂ�ಾ��ೆ. ಧ���ಲ�ದವರ ಗಂಟಲು

ಒ�� ��ದು ಕೂಗು ಎಂದಂ�ಾ��ೆ. ಇದು �ೇಶದ�� ಮುಂಚೂ�ಯ��ರುವ �ಾ�ಂ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ೆಳವ��ೆ�ೆ �ನ��ೆ.

ಹ��ಾಣದ ಪಂ.�ಾ.�ಾ. �ದು�ಪ� ಮಸೂ�ೆ �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ: ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಸ� �ಸುವ�ದ�ೆ� ಇರ�ೇ�ಾದ ��ಾ�ಹ��ೆಗಳ�:

�ಾ�ಾನ� ವಗ�ದ ಪ�ರುಷ��ೆ ಕ�ಷ� ��ಾ�ಹ��ೆ ���ಕು��ೇಷ�, �ಾ�ಾನ� ವಗ�ದ

ಮ��ೆಯ��ೆ ಕ�ಷ� ��ಾ�ಹ��ೆ 8�ೇ ತರಗ�, ಪ��ಷ� �ಾ�ಯ ಪ�ರುಷ��ೆ ಕ�ಷ�

��ಾ�ಹ��ೆ 8�ೇ ತರಗ�, ಪ��ಷ� �ಾ�ಯ ಮ��ೆಯ��ೆ ಕ�ಷ� ��ಾ�ಹ��ೆ 5�ೇ

ತರಗ�, ಎಲ� ಅಭ���ಗಳ ಮ�ೆಯಲೂ� ಸು���ಯ��ರುವ �ೌಚಗೃಹ ಇರ�ೇಕು,

ಸಹ�ಾ� �ಾ�ಂ� ಗಳ�� �ಾವ��ೇ �ಾಲ ಇರಕೂಡದು �ಾಗೂ �ಯತ�ಾ� �ದು��

�� �ಾವ��ರ�ೇಕು. ಇದನು� ಪ���� �ೆಲವರು ಸ�ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯ�ೆ� ಅ��

�ಾ�ದ��ಂದ �ೆ. 18ರಂದು �ಾನೂನು �ಾ��ಾಗ ದಂ�ೆ ತ�ೆ�ಾe � ��ತು�.

ಆದ�ೆ ಈಗ ಅ�ೇ ಮಸೂ�ೆಯನು� ಸು��ೕಂ �ೋ�� ಎ�� ��ದು ಪಟ�ಭದ�

��ಾಸ��ಗಳ� �ಗು�ೊ�ೆಯುವಂ�ಾ��ೆ.

ಇಂತಹು�ೇ �ೕ�ಯ �ಾಜ�ಾ�ನದ ಪಂ.�ಾ.�ಾ. �ದು�ಪ� ಮಸೂ�ೆ 2015 �ಾ� �ನ�� ಅಂ�ೕ�ಾರ�ೊಂ�ತು. ಅದರ ಪ��ಾರ

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಮತು� ಸ��ಗ��ೆ ಸ� �ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಕ�ಷ� 10�ೇ ತರಗ� ಉ��ೕಣ��ಾ�ರ�ೇಕು; �ಾ�.ಪಂ. ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ

ಸ� �ಸಲು ಕ�ಷ� 8�ೇ ತರಗ�, ಪ.�ಾ, ಪಂ.ದವ�ಾದ�ೆ ಕ�ಷ� 5�ೇ ತರಗ� ಉ��ೕಣ��ಾ�ರ�ೇಕು.

ಈ ಬ�ೆ� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� �ಾಗೂ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸ�ವ ಎ�. �ೆ. �ಾ�ೕಲರು ಒಂದು �ೇ��ೆ �ೕ�ದರು.

ಅ�ೆಂದ�ೆ: ‘ಹ��ಾಣ ಸ�ಾ�ರ �ಾ��ೆ ತಂ�ರುವ �ಾ�� ಮಹತ�ದು�. ��ಾ�ವಂತರು ಅ ��ಾರ ಚು�ಾ�� ��ದ�ೆ �ೈಜ

ಅ�ವೃ�� �ಾಧ� ಎಂಬ ಕಲ��ೆಯ ��ೆ��ೆಯ�� ಹ��ಾಣ ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��ಯನು� ಸು��ೕಂ �ೋ�� ಎ�� ����ೆ. �ಾಜ�ದ

�ಾ�ಾವರಣವನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು ಸ�ಾ�ರ ಈ ���ನ�� ಪ�ಯತ� ನ�ೆಸ��ೆ’.

ಆದ�ೆ ನಮ� �ೇಶದ ಪ�ಸು�ತ ಪ����ಯ�� ಇಂತಹ �ೕ�ಾ�ನಗಳ�, �ೕಪ��ಗಳ� �ಾವ��ೇ �ಾರಣಕೂ� ಸಮಂಜಸವಲ�; ಅಲ��ೇ

ಅ�ಾಸವ� ಕೂಡ �ೌದು. ಅಂತಹ ಆ�ೋಚ�ೆಗಳ� ಸಹ ಅಸಂಬದ��ೆ�ಸುತ��ೆ. ಇ�ೊಂದು �ೕ�ಯ�� �ೇಶದ �ಾವ��ೋ

ಮೂ�ೆಯ�� �ಾ�ಸು��ರುವ, ಒಬ� �ಾ�ಾನ� ವ���ಯು ತನ�ದಲ�ದ ತ���ೆ �ಾನು ��ೆ ಅನುಭ��ದಂ�ೆ; �ಾ�ೋ �ಾ�ದ

ತಪ��ಗ��ೆ ಬ��ಾ�ರುವ, ಬ��ಾಗು��ರುವ ಪ����ಯ�� �ಾಯದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ ಎ�ೆದಂ�ೆ. �ಾ��ಾಗ�ೇ ಉ�ಯು��ರುವ ಆ

�ಾಯ�ೆ� ಉಪ�� �ಾ�ದಂ�ೆ ಅ��ಸುತ��ೆ.

ಇ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ ಅಹ��ಾ ಪ���ೆ �ೇರುವ ಮ�ೆಗಳ�� ಸು���ಯ��ರುವ �ೌ�ಾಲಯವನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು, ಸಹ�ಾ� �ಾ�ಂ� ಗಳ��

�ಾವ��ೇ �ಾಲ ಇರಕೂಡದು �ಾಗೂ �ಯತ�ಾ� �ದು�� �� �ಾವ��ರ�ೇಕು ಇಂತಹ �ಬ�ಂಧಗಳ� ಬಡವರನು�

ಮೂ�ೆಗುಂ�ಾ�ಸಲು �ಾನೂ�ಾತ�ಕ �ೌಕಟು� �ೊಟ�ಂ��ೆ. �ನ�ತ� �ೆಲಸ ಮು�� �ೈ�ಾ�ಾ� ಬಂದು �ಶ����ೊಳ�ಲು ಮೂರ�

�ಾಗಕೂ� ಪರ�ಾಡುವ ಪ�����ರುವ, ಪರರ �ಾಗದ�� ಸ�ಾ �ೕವವನು� �ೈಯ�� ��ದು �ಾ�ಸ�ೇ�ಾದಂತಹ ಸಂದಭ� �ರುವ

ಅ�ೇಕ��ೆ ಮ�ೆಗಳ�� �ೌ�ಾಲಯ�ರ�ೇ�ೇಕು, �ಾಲ ಇರಕೂಡದು ಎಂಬಂತಹ �ಾನೂನುಗಳ� ಎಷು� �ಾ�ಯ ಒದ�ಸಬಲ�ವ�?

�ೇಶ�ೆ� �ಾ�ತಂತ�� �ೊರ� 68 ವಷ�ಗಳ� ತುಂ�ದರೂ ��ಣದ ಪ�ಕಲ��ೆ�ೆ ಸ�ಷ� ಅಥ� �ೕಡ�ಾಗ�ೆ, ���ಷರು �ಟು� �ೋದ
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�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ��ಣ�ೆ�ೕ �ೋತು�ದು�, ಕ��ೆಯ ಅಥ�ವನು� ��ಯ�ೇ, �ಾ�ರ�ೆಯ �ಾ�ಾ�ಾ�ರವನು� �ಾಧ��ಾ�ಸ�ಾಗ�ೆ,

ಆ��ಕ�ಾ� ಸದೃಢ ಸ�ಾಜವನು� ರೂ�ಸ�ಾಗ�ೆ ಒ�ಾ�ಡು���ೆ ನಮ� ಎ�ಾ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�. ಸ�ಾ�� �ಾಖ�ೆಗಳ�� 100%

�ಾ�ರ�ೆಯನು� �ಾ �ಸಲು �ೕ�-ಹಂತದ ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ, ಜನ��ೆ ಅತ�ಂತ ಸ�ೕಪದ ಸ�ಾ�ರ�ಾದ ಸ��ೕಯ

ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ತ��ಲ� ಪ��ೕಗಗಳ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�ಾ�� �ಾಡು��ರುವಂತಹ ಪ�ಯತ�ಗಳ�� ಇದೂ ಒಂದು ಎಂಬಂ�ೆ

�ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಮಸೂ�ೆಗಳ� �ಾಗೂ �ೕಪ��ಗಳ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯದ ಆ�ಾರದ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹ�ಾ�ದ

ಸ�ಾನ�ೆಯ ಹಕ�ನು� ಉಲ�ಂ ಸುತ��ೆ.

ಪ�ಸು�ತ �ೇಶದ ಪ����ಯನು� ಅವ�ೋ���ಾಗ, ಇಂತಹ �ಾನೂನುಗ�ಂ�ಾ� ಜನಸಂ�ೆ�ಯ ಬಹಳಷು� ಮಂ� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಸ�

�ಸಲು ಅನಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ. �ೇಶದ �ಾಸ�ವದ ���ಗ�ಗಳನು� ಕ�ೆಗ�� ಅಂ�ೕಕ��ದ ಇಂತಹ �ಾನೂನು �ದು�ಪ�ಗಳ�, �ೕ�ದ

�ೕಪ��ಗಳ� �ಾ�ಥ�ಕ ��ಣ �ೌಲಭ� �ಾಗೂ ಗುಣಮಟ�ದ ��ಣ�ೆ� ಗಮನ �ೊಡ�ೇ�ಾ�ದ� �ೇಂದ�-�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�,

ಅವ�ಗಳನು� ಕ�ೆಗ�� ಉಂ�ಾದ ತ���ೆ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರನು� ���ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ ದುಬ�ಲ, ಅಸುರ�ತ

ವಗ�ದವರನು� �ಾಜ�ೕಯ�ಂದ �ೊರ� ಡುತ��ೆ. ಸ��ೕ�ಾಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಸ��ಯ�ಾ� �ಾಗವ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಜ�ೕಯ�ಾ�

ಸಶಕ��ಾಗಬಹು�ಾದ ಅವರ ಅವ�ಾಶಗ��ೆ ಅ�� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ.

�ಾ�ರ�ೆಯು ಓದು-ಬರಹದ �ಾನವನು� �ೕಡುತ��ೆ �ಜ; ಆದ�ೆ �ಾ�ರ�ೆ�ೕ ��ಣವಲ�. ��ಣವ� ಅಗತ� �ಾ��, �ಾನ,

�ೌಶಲಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ವ���ಯ �ಾಮ�ಾ���ವೃ���ೆ ಪ�ರಕ�ಾ� ಸೂಕ� ಸ�ಷ� �ಣ�ಯಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ವ�� ಪ�ಮುಖ

�ಾತ�ವ�ಸುತ��ೆ. �ಾ�ರ�ೆಯು �ಾಮ�ಾ���ವೃ��ಯ ಒಂದು ಅಂಶ �ಾತ��ೇ �ೊರತು �ಾ�ರ�ೆ�ೕ �ಾಮ�ಾ���ವೃ��ಯಲ�.

�ೕ�ಾ� �ಾ�ರ�ೆ�ೕ �ಾಮ�ಾ���ವೃ�� ಯನು� �ಧ��ಸುವ ಹಂತ�ೆ� ಏರ�ಾರದು.

�ೖಸೂ�ನ ���ಾಪಟ�ಣದ �ಾನಕಮ�ನವರು �ೇ�ದ �ಾತು -‘�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಸ� �ಸುವ ಅಭ����ೆ

��ೆ��ೕ ಅಗತ�ವಲ�. ನನ�ೆ ��ೆ� ಇಲ�. 20 ವಷ�ಗ�ಂದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ��ಾ�, ಅಧ���ಾ� �ೆಲಸ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.

ನಮ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���ಯ�� ಒಂದು �ೋ� ಅನು�ಾನ ಪ�ೆದು ಬಡ ��ಾ���ಗ��ೆ �ಾ�ೆ�� ಕ��ಸ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ

ಅಭ����ಾದವ��ೆ ಬು�� ಇರ�ೇಕು. ಆ�ೋಚ�ೆ �ಾಡುವ, ಜನರ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ�ಂ�ಸುವ ಗುಣ ಇರ�ೇಕು.’

2011ರ ಜನಗಣ�ಯ ಪ��ಾರ �ಾ��ೕಣ ಜನಸಂ�ೆ� 83,34,63,448. ಅದರ�� �ಾ�ರರು 48,26,53,540 ಜನ.

ಸ�ಾ�� �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ��ಾರವ� ಸಹ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ�� �ೇವಲ ಪ��ಶತ 58 ಜನ �ಾತ� �ಾ�ರರು. ಅದರಲೂ� ಮ��ಾ

�ಾ�ರರ ಸಂ�ೆ� 20,13,72,009 ಅಂದ�ೆ �ೇವಲ 24% �ಾತ�! ಇಂತಹ �ಾನೂನುಗಳ�, �ದು�ಪ� ಮಸೂ�ೆಗಳ� �ಾ��ೆ

ಬಂದ�ೆ 58% ಜನರು �ಾತ�, ಅದರಲೂ� �ೇವಲ 24% ಮ��ೆಯರು ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಸ� �ಸಲು ಅಹ��ೆ ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ! ಇದು

ಬ��ೊತ�ಲ�ಟ�ವರನು� ಇನೂ� ಬ��ೊ��, �ಂದು�ದವರನು� ಮತ�ಷು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ತ��ೆ.

�ಾ�ರ�ೆಯ ಮಟ� ಕ�� ಇರುವ ಅ�ೇಕರು ತಮ� ತಮ� ಪಂ�ಾಯ� ನ�� ಉತ�ಮ ಆಡ�ತ ನ�ೆ�ದ�ಲ��ೆ, �ಾ�ಮದ

ಅ�ವೃ���ೆ, ಸಮು�ಾಯದ ಏ�ೆ��ೆ ಶ���ದ ಹಲ�ಾರು ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� ನ��ದು��ೆ ಇ�ೆ. ಅವ��ೆ ಅ�ರ �ಾನ ಇಲ��ರಬಹುದು;

ತಮ� ಹ��ಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಳ� ಇ�ೆ, ತಮ� ಸಮು�ಾಯಗಳ ಏ�ೆ��ೆ ಸಹಕ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ ಹಂಬಲ��ೆ, ಹ��ಗಳ ಅ�ವೃ���ೕ �ೇಶದ

ಅ�ವೃ���ೆ ಮೂಲ ಎಂಬ �ಾನ��ೆ, ಜನರನು�, ಸಮು�ಾಯವನು� ��ಾ�ಸ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಒ�ಾ�� �ಾಯ��ವ��ಸುವ

�ೌಶಲ��ೆ, ಅನುಭವ��ೆ. �ೇವಲ ��ೆ��ಂ�ದ��ೆ �ಾಂ ��ಯ ಕನ�ನ �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ� ನನ�ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�.

�ೕ�ಾ� �ೇವಲ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ��ಣ�ೆ� ಮಹತ� �ೕಡ�ೇ, ಎ�ಾ� ಹಂತದ ಸ�ಾ�ರದ ಚು�ಾ�ತ ಪ��� �ಗ��ೆ ತಮ� �ಾತ�

ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ �ಷ�ಾ�ಾ�ತ �ಾಮ�ಾ���ವೃ��ಯ ಅಗತ��ೆಯನು� ಮನಗಂಡು ಅಂತಹ ��ಣ�ೆ�

ಸ�ಾ�ರ ಒತು� �ೕಡ�ೇಕು. ಆ ���ನ�� ಇಂತಹ ಜ�ಾ�ಾ��ಯ �ಾ�ನ�ೆ� ಚು�ಾ�ತ�ಾ� ಅ ��ಾರ ��ೕಕ�ಸುವ �ದಲು, ತಮ�

ಕತ�ವ�ಗಳನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ವ��ಸಲು ಸಹ�ಾ��ಾಗುವಂತಹ �ಷ�ಾ�ಾ�ತ �ಾಮ�ಾ���ವೃ�� ತರ�ೇ�ಗಳನು�

ಕ�ಾ�ಯ�ೊ�ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ ಅಂತಹ ತರ�ೇ�ಗಳ� ಎಲ��ಗೂ ಏಕರೂಪ�ಾ�ರ�ೇ, ಪ�ಸು�ತ ಪ����, ಚು�ಾ�ತ ಪ��� �ಗಳ

ಕ��ಾ/��ಣದ ಮಟ�ವನು� ಗಮನದ�����ೊಂಡು, ಆ�ಾ ಸ�ರದ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ ಅಗತ��ರುವ, ಆ���ಾದ ಪ��� �ಗ��ೆ

ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಮ�ಾ���ವೃ�� �ಾಡುವಂತಹ ��ೇಂ��ೕಕೃತ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ರೂ�ತ�ಾಗ�ೇಕು.

ನಮ� �ೇಶದ �ಾನೂನುಗಳ� ಈ ���ನ�� �ಾಯ�ಪ�ವೃತ��ಾಗ�ೇಕು. ಆಡ�ತದ ಚು�ಾ�� ��ಯುವ ಎ�ಾ� ಹಂತದ ಸ�ಾ�ರದ

ಚು�ಾ�ತ ಪ��� �ಗ�ಗೂ ಅವರವರ �ೊ�ೆ, ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾಗೂ ಕತ�ವ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು ಅಗತ��ಾದ �ಾನ, ಮ�ೋ�ಾವ

�ಾಗೂ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅನು�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಮ�ಾ���ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹ���ೊಳ��ೇಕು. �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ�
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ಆ�ಾ �ಾಲ�ೆ�, ಗುಂ��ೆ, ಅಗತ��ರುವವ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ನ�ೕಕ�ಸಲ�ಡ�ೇಕು.

(�ೇಖಕರು ದು�ಯುವ ಮಕ�ಳ �ತರ��ಾ �ಾಯ�ಕ�ೆ�)


