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ಮ��ೕಹ�� ಮದನ �ೂೕಹನ

–�ಾಂದ��ಕ �ತ�

ಜನ�ಂದ

ಜನಗ��ಾ� �ೂೕಜ�ೆ. ಇದು ಅ��ಾರ

��ೇಂ��ೕಕರಣ ಪ��ೂೕ ಗ ದ�� ಅಡಕ�ಾ�ರುವ

ಒಂದು ಮುಖ� ತತ�. �ೂೕಜ�ಾ ಪ����

�ೕ��ಂದ ತ�ಾ�ಾ� �ೆಳ�ೆ ಹ�ದು ಬರುವ

�ೂದಲು, �ೆಳಮಟ� �ಂದ ತ�ಾ�ಾ�

ಊಧ���ಾ� �ಾದ�ೆ  ಜನರ ಮ���ೆ ಇದು ಅಥ� -

ಪ�ಣ�. ಆದುದ�ಂದ  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಯ

ಮಟ�ದ�� ಶುರು�ಾದ ಪ���� �ಾಜ� ಮಟ��ೆ� ತಲು�

ಅದು �ಾಜ�ದ �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆಯ

ಅಂಗ�ಾಗ�ೇಕು..

�ೕ�ಾಗ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದು ಬ�ೕ ��ೇಂ��ೕ ಕರಣ

ಪ���ಾದಕರ ಸ��ೆ� ಯ�ೆ�ೕ ಅಲ�. ಇದು ಸಂ��ಾನದ

ಆಶ ಯವ� �ೌದು. ಪ���ೂಂದು �� �ೆ�ೆ ��ಾ�

�ೂೕಜ�ಾ ಸ�� ರಚ�ೆಯನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�

�ಾಡ�ೇಕು (ಸಂ� �ಾನದ ಕಲಂ 243 ZD).  ಇದು

�ೇ�ರ �ೇಕು, ಅದರ ಸದಸ�ತ�ದ �ಾಯ�   ��ಾನದ

�ವರ �ೂದ �ಾದ ವ�  ಗಳನು� �ಧ��ಸು ವ�ದ�ೆ�ೕ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ �ಟ� �ೆಲಸ. �� �ೆ ಗಳ��ರುವ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಗಳ�,

ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಅ� �ಾ�ಯ  ಗಳನು� �ೊ�ೕ�ೕಕ��, ಈ ಸ�� ಯು ಒಂದು ಸಮಗ� ��ಾ� ಕರಡು ಅ�ವೃ�� �ೂೕಜ�ೆ

ತ�ಾ�� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಕಳ��ಸ�ೇಕು ಎಂಬ �ಾಸನ��ೆ.

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೕ�ರುವ ಈ �ಾಂ��ಾ�ಕ �ೌಲಭ�ದ ಮಹತ� ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇಂಥ �ೊ�ಂದು ರ��ೆ �ೂೕಜ�ಾ

ಆ�ೂೕ ಗಕೂ� ಇಲ�, �ೂೕಜ�ಾ ಆ�ೂೕಗವ� ಸರ�ಾ� ಆ�ೆಯ ��ೆ ಜನ� �ಾ�ದ ಸಂ�ೆ� �ಾದುದ�ಂದ�ೇ ಅದನು� ರದು�

�ಾಡುವ ��ಾ�ರವನು� �ೂೕ� ಧು�ೕ ಣತ� ��ರುವ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ೆ�ೆದು �ೊಂ��ೆ ಎನು�ವ�ದನು� ಇ�� �ೆನ���ೊಳ�ಬಹುದು.

ಇಂಥ�ೊ�ಂದು ಸಂ��ಾನ �ದು�ಪ� ಬಂದು ಎರಡೂ ವ�ೆ ದಶಕಗ� ೕೆ ಕ�ೆ�ದ�ರೂ ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಅದರ ಫಲ

ಇನೂ� �ೊ�ೆ�ಲ�.

೧೯೯೪�ಂದ ಇಂ�ನವ�ೆ�ೆ ಐದು ಚು�ಾವ�ೆಗಳ� ನ�ೆದು, ಆರು  ಸ�ಾ�ರಗಳ� (೨೦೦೪ರ ಅವ�ಯ��ನ ಎರಡು ಸ��ಶ�

ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ಒಳ �ೊಂಡು) �ಾಜ�ವನು� ಆ��ೆ. ಸಂ� �ಾನ �ದು�ಪ�ಯನು� ತರಲು ಮುತು ವ�� ವ��, ಅ��ಾರ ��ೇಂ�� -

ಕರಣವ� ತನ� �ಾ��ೕಯ ಗು� ಎಂದು �ಾ�ದ �ಾಂ�ೆ��  ಏಳ�ವ�ೆ ವಷ� (ಸ�ಂತ ಬಲ�ಂದ ಐದು ವಷ� ಮತು� ಸ��ಶ� ಸ�ಾ�ರದ

�ಲಕ ಎರಡೂ ವ�ೆ ವಷ�) ಅ� ಮ�ೆ� ಈಗ ಅ��ಾರ�ೆ� ಬಂದು ಒಂದು ವಷ��ಾ��ೆ. ಈ ಪ��ೂೕಗ ವನು� �ಾ��ೆ ತಂದ �ಾ�� -

ಯನು� ಪ�ೆದ ಅ�ಭ�ತ ಜನ�ಾದಳ ತನ� ೧೯೯೪ರ��ನ ಐದು ವಷ� ಆ�ದ ನಂತರ �ಾಜ�ೕಯ�ಾ� �ಾಮ�ೇಷ �ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ

ಈ ಪ�ದ �ಾರಸು  �ಾ��ೆ ತಮ��ೆಂದು �ೇ��ೊಳ��ವ �ಾತ��ೕತ ಜನ�ಾದಳ ಎರಡು ಸ��ಶ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�� �ಾ��ಾ�
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�ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸುವ ಪ���� �ೆಳ��ಂದ

�ೕಲ�ೆ� �ಾಗ�ೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ �ೊಂ��ೆ

ಸಂ��ಾನ �ದು�ಪ� �ಾ��ೆ. ಪ���ೂಂದು

�� �ೆ�ೆ �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� ಇರ�ೇಕು. ಅದರ��

ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ ಸದಸ��ರ�ೇಕು. ಅವರ

�ಲಕ �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� �ೂೕಜ�ೆ

ರೂಪ��ೊಳ��ೇಕು. ಆದ�ೆ ಅ�ೕಗ ಅ��ಾ�ಗಳ�

�ಾಸಕರ ��ನ �ೇರ�ೆ� ರೂ�ಸುವ

�ೂೕಜ�ೆ�ಾ��ೆ.

ಅ��ಾರ ಅನುಭ��ತು�. �ಾ�ೆ�ೕ ��ೇಂ��ೕ ಕರಣ ಪ��ೂೕಗದ �ೊ�ೆ�ೆ ಅಂಥ �ೆ�ೕನೂ ಸಂಬಂಧ�ಲ�ದ ��ೆ� ಕೂ�ಾ �ೆಚೂ�

ಕ�� ಏಳ�ವ�ೆ ವಷ�ಗಳ ಅ��ಾರ ಅನುಭ��ತು�.

�ರೂ ಪ�ಗಳ ನಡು�ರುವ �ಾಜ�ೕಯ ��ಾ���ಾ�ಯಗಳ� ಏ�ೇ ಇದ�ರೂ ��ೇಂ��ೕಕರಣ �ಷಯದ ��ಾ ಸ�� ಯ�� ಎಲ�ರೂ

ಸ�ಾನರು. 1994ರ �ೇ�ೇ�ೌಡರ �ೇತೃತ�ದ��ನ ಅ�ಭ �ತ ಜನ�ಾದಳದ ಸ�ಾ�ರ  ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಗಳನು� �ಾ�� ಸು -

ವದ�ೆ� ಉತು�ಕ�ೆಯನು� �ೋ� �ತು�. ಅದ�ಾ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಗ�ಂದಲೂ, ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ� ಗ�ಂದಲೂ

ಪ���� ಗಳನು� ಆ�� �ಾಡಲು ಚು�ಾ ವ�ೆಯನೂ� ನ�ೆ�ತು.  ��ಾ� ಪಂ�ಾ �� ಅಧ���ಾ�, ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆಯ

�ೕಯರರು ಉ�ಾಧ���ಾ�ರುವ ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� ಯನು� ರ�ಸುವ�ದ�ೆ� �ಾ�ೂೕ�ನು�ಖ �ಾಗುವಂ�ೆ ಎ�ಾ�

ತ�ಾ�ಯನು� �ಾಡ�ಾ�ತು�. �ೊ�ೆ ಗ��ೆಯ�� �ೈ���ತು. ಈ �ಂಜ��ೆ�ೆ �ಾರಣ ಗ� ೕೆನು? ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೊಂದ �ೆ�ೕ

ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ೕಯ �ೊಂದ �ೆ�ೕ ಎನು�ವ�ದನು� ಆ ಅವ�ಯ�� ಮುಖ� ಮಂ�� �ಾ�ನದ�� ಕು��ದ� �ೇ�ೇ�ೌಡ �ಾಗ�ೕ, �ೆ. ಎ�

ಪ�ೇಲ �ಾಗ�ೕ, ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ ಮಂ�� ಗ�ಾದ ಎಂ.�.  ಪ��ಾಶ�ಾಗ�ೕ �ೊ�ೆಯ ತನ ಕವ� �ೇಳ�ಲ�. ಅವ�ಂದ ಒಂದು

ಉತ�ರವನು� �ಾರೂ ಬಯಸಲೂ ಇಲ�.

ಎಪ�ತರ ದಶಕದ �ಾಲದ �ೇವ�ಾಜ ಅರಸರ ಆ���ೆಯ�� �ೆಸ�ಾಂತ ಆ��ಕ ತ� ನಂಜುಂಡಪ�ನವರು �ೂೕಜ�ಾ ಸಲ�ೆ�ಾರ

ಮತು� ನಂತರ �ೂೕಜ�ಾ �ಾಯ�ದ��ಗ��ಾ�ಗ ��ಾ� ಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ �ಸುವ ಪ�ಯತ� ಶುರು �ಾ�ತು. ಇದ�ಾ��

ಪ�� �ೂಂದು �� �ೆಯ�� �ೂೕಜ�ಾ ಘಟಕಗಳನೂ� ರ�ಸ �ಾ�ತು. �ಾರ�ಾಂತರಗ�ಂದ �ೆ��ನ ಪ�ಗ��ಾಗ�ಲ�. �ಾಜ�

ಮಟ�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ರುವ ಹಣ ವ�ೆ�ೕ �� �ೆಗಳ ನಡು�ೆ ಹಂ��ಾಕುವ ಮಟ��ೆ� ಅದು �ೕ�ತ�ಾ�ತು�. ಆಗ ಅ��ಾರ

��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಕಲ��ೆ� �ಾ�ಾರ �ೊಂ�ರ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಅದು �ೆಳಮಟ��ಂದ �ೂೕಜ�ಾ ಪ���� ಶುರು �ಾಗ�ೇ�ೆಂಬ

ಸ��ೆ�ಯ �ೂದಲ �ೆ�ೆ��ಾ�ತು�. ಇದು ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೂಂ��ೆ �ೆಚು� ಪ�ಬಲ �ಾ� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ಬರ �ೇ�ತು�.

ಆದ�ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ��ಾಸ�� �ಂದ ಏನೂ ಆಗ�ೆ ಉ�ದು�ೊಂ��ೆ.

�ಾಜ� �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ� �ೆಯ ಪ�ವ��ಾ��ಾ� �� �ೆಗ��ೆ

ಪ��ಾ�ಪಗಳನು� �ೇ�ಾ ಪ���ೆ ಅನು�ಾರ �ಾ� ಕ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ �ಂದ

�� �ೆಗ��ೆ ಸೂಚ�ೆ ಬರುತ��ೆ. ಇದ� �ಾಯ�ಕ�ಮ ಗಳನು� ಮುಂದು ವ�ಸು -

ವ�ದ�ೆ� �ಾ�ಶಸ�.  ��ಾ� ಪಂ�ಾ ��ಯ ಅನು�ೂೕದ�ೆ ಪ�ೆದು ಕ�ಸ -

�ೇ�ೆಂ �ದ�ರೂ, �ಾಸ�ವ �ಾ� �ಾ�ೆ ಆಗುವ��ೇ ಇಲ�. ಇದ�ೆ� ಮುಖ� �ಾರಣ

ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾ ��ಯ ಸ�ೆ �ಂಗಳ� ಗಟ��ೆ ನ�ೆಯು -

ವ��ೇ ಇಲ�. ಒಂದು �ೇ�  ೆನ�ೆದರೂ �ೂೕಜ�ಾ ಪ��ಾ�ಪ ಗಳ ಕು�ತ ಚ�ೆ�

ನ�ೆಯ�ೇ ಅ��ಾ� ಗಳ� �ೕಡುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆ�ೕ ಸ�ಾ�ರ�ೆ�

ರ�ಾ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮಂಜೂ�ಾ� ಬಂದ �ಾಯ� ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ ಸಂದಭ� ದ��

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೊಂದಲಗಳ� ಎದು�ಾಗು ತ��ೆ. ಮಂಜೂ   -

�ಾ ದವ� ಗ�ೆ�ಾ� �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�. ಈ

�ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆಂ��ೆ ತಳ�ಕು �ಾ��ೊಂ�ೇ ಅನು�ಾನ ಬಂ�ರುವ�ದ �ಂದ ಅವ�ಗಳನು� ಸ��ೕಯ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�
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�ೇ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಗ��ೆ ಬಳಸಲೂ �ಾಧ��ಲ�. ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ತಮ��ೇ ಆದ

ಸಂಪನೂ�ಲ �ೊ�ೕ�ಕ�� �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�ಸುವ ಅ��ಾರ�ಲ�. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಈ ಅ��ಾರ��ೆ. ಆದ�ೆ ಸ��ಾದ

ಉಪ�ೂೕಗ �ಾ� ದ�ೆ �ಾ�ಮಗಳ �ೇ��ೆ ಈ�ೇ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ೕತು.

ಈ �ೕ� ಹ� ತ��ದ �ೂೕಜ�ಾ ಪ����ಯನು� ಸ� �ಾಡುವ ತನಕ ಚು�ಾ�ತ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸದಸ�ರ ತಮ�

�ೊ�ೆಯ ಕು�ತ ಅಸ�ಷ��ೆ ��ಾರ�ೆ ಆಗುವ��ಲ�.


