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ಎಂ.ಚಂದ� ಪ��ಾ�

�ಾಮಕೃಷ� �ೆಗ�ೆ ಮಂ�� ಮಂಡಲದ�� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸ�ವ�ಾ� �ಾದ�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ರೂ��ದ ಅಬು�� ನ�ೕ� �ಾ� ಪ��ಾಣ ವಚನದ

��ೕಕ���ಾಗ. ಪ��ಾಣ ವಚನ �ೋ�ಸು��ರುವವರು ಅಂ�ನ �ಾಜ��ಾಲ

ಎ.ಎ� .�ಾ�ನ�� (�ತ�: ಪ��ಾ�ಾ� ಅ�ೈ���)

ಪಂ�ಾಯ� ವ�ವ�ೆ� ��ಾರದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾವತೂ� ಮುಂಚೂ� -

ಯ��ತು�. 1987ರ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ಾ��ೆ ಬಂದ

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� �ೇಶ�ೆ�

�ಾದ��ಾ�ತು�. ಈಗ ಇ�ೕ �ೇಶದ� �ೇ ಅತು�ತ�ಮ

ಪಂ�ಾಯ� ವ�ವ�ೆ� �ೊಂ�ರುವ �ಾಜ�ಗಳ��

�ೇರಳ �ೂದಲ �ಾ�ನ ಪ�ೆದ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ �ರ�ೇ

�ಾ�ನ ಪ�ೆ��ೆ. ಸಂ��ಾನ 73�ೇ �ದು�ಪ�

ಅಂಶಗಳನು� ಅಳವ�ಸಲು 1987ರ ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ�� �ದು�ಪ��ೊಂಡು 1993ರ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ��

�ಾ��ೆ ಬಂ��ೆ.

ಕ�ೆದ ಇಪ�ತು� ವಷ�ಗಳ�� ಈ �ಾ��ಯ ಅ�ೇಕ

��ಗ� ೕೆನು ಎಂಬುದು �ೆಚು� ಕ�� ಸುಸ�ಷ�. ಈ

�ಾರಣ�ಂದ�ೇ ಸ�ಾ�ರ �ಾ��ಯನು� �ೊಸ �ಾಲ�ೆ�

ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಪ��ಸಲು �ೊರ��ೆ. ಇದು

ಕ�ಷ� ಸ�ಾ�ರ ಗ�ಷ� ಆಡ�ತದ �ಾಲ. ಇದರ ಅಥ� ತುಂ�ಾ ಸರಳ. ��ಧ �ಾ�ೆ, �ಾ�, ಧಮ�ಗ�ರುವ ನಮ�ಂತಹ �ೇಶದ��

ಜನರ �ೇಕು �ೇಡಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ�ಂ�ೇ ಅಥ� �ಾ��ೊಂಡು ಪ��ೈಸುವ�ದು ಕಷ�. ಆದುದ�ಂದ ಸ�ಾ�ರದ �ೆಲಸದ�� ಮಂ��,

ಅ��ಾ�ಗಳ �ಾತ� ಮತು� �ಾತ� ಕ���ೊಂಡು ಇತರರ �ಾತ� �ೆ�ಾ�ಗ�ೇ�ೆನು�ವ�ದು ಕ�ಷ� ಸ�ಾ�ರ ಗ�ಷ� ಆಡ�ತ �ೂೕಷ�ೆಯ

ಅಥ�.

ಕ�ಷ� ಸ�ಾ�ರ ಗ�ಷ� ಆಡ�ತದ ಎರಡು �ರು �ಾದ�ಗ��ೆ. ಒಂದು, ಉ���ಗಳ� ಅ�ವೃ�� ಆಡ�ತದ�� �ಾ�ೊ�ಳ��ವ�ದು,

ಎರಡು, ��� �ೊ�ೈ�ಗಳ� ಸದ�ದ ಅಥ�ದ�� ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಆಡ�ತದ�� �ಾ�ೊ�ಳ��ವ�ದು ಮತು� �ರು ಆಡ�ತದ

��ೇಂ��ೕಕರಣ. �ೂದಲ �ಾದ�ಯ�� ಉ���ಗಳ� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ರ�ೊಂ��ೆ ಜಂ��ಾ� (�ಾವ�ಜ�ಕ

�ಾಸ� �ಾಲು�ೊಳ����ೆ)  ಅ�ವೃ�� �ೆಲಸಗಳ�� �ೈ�ೋ�ಸುವ�ದು �ೇ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಒಂದು �ಾಲದ�� �ಾ�ಾ�ಕ (��ಣ,

ಆ�ೋಗ�, ವಸ�, ಕು�ಯುವ �ೕರು ಇ�ಾ��ಗಳನು�) �ಾಗೂ ಆ��ಕ (�ಾ��ೆ ಸಂಪಕ�, ಬಂದರು, ��ಾನ ��ಾ�ಣ, ��,

�ಾ�ಂ� ಇ�ಾ��ಗಳನು�) �ಲ�ೌಕಯ�ಗಳನು� ಸೃ��� ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ�ತು�.

ಆದ�ೆ ಕ�ಷ� ಸ�ಾ�ರ ಗ�ಷ� ಆಡ�ತದ�� ಇವನು� ಉ�ಾ��� ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ಉ���ಗಳ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ.

ಈ ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ ಉ���ಗ��ೆ �ೕರು, ಭೂ�, ಹಣ�ಾಸು, �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ, �ಾ�ಕೃ�ಕ

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. ಈ�ನ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಕ�ಷ� ಸ�ಾ�ರ ಗ�ಷ�

ಆಡ�ತದ �ೂೕಷ�ೆಯ�� �ೂದಲ�ೇ �ಾದ� (ಉ���ಗಳ �ಾಲು�ೊಳ����ೆ) �ಾತ� �ೆಚು� ಮನ��ೆ ಪ�ೆ�ದು� ಎರಡ�ೇ

�ಾದ� (��� �ೊ�ೈ� �ಾಲು�ೊಳ����ೆ) ಸ�ಲ� ಕ�� ಮತು� �ರ�ೇ �ಾದ� (ಆಡ�ತದ ��ೇಂ��ೕಕರಣ) ಏ�ೇನೂ

ಮನ��ೆ ಪ�ೆ�ಲ�. 
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ರ�ೆ�, ಆಸ��ೆ�, �ಾ�ೇಜು, ವಸ�, �ಾ�ಂ�, ��, ಸಂಪಕ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಉ���ಗಳ� ಪ��ೈಸುತ��ೆ. ಈ �ಲ �ೌಕಯ�ಗಳ�

ಅತ�ಂತ �ೆಚು� ಅವಶ��ರುವ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಈ ಸವಲತು�ಗಳನು� ���� �ೇ�ೆ ಒದ�ಸಲು ಉ���ಗಳ�

ಮುಂ�ಾಗು��ಲ�. ಹ��ಗಳ�� ರ�ೆ� ಇಲ��ೆಂದು ��� �ಾದ�ಯ�� ಹ��ಯ�� ರ�ೆ� �ಾಡುವ��ಲ�. ಆಸ��ೆ� ಇಲ��ೆಂದು

ಆ�ೋ�ೊ�ೕದ��ಗಳ� ಹ��ಗಳ�� ಆಸ��ೆ� �ಾ��ಸುವ��ಲ�. �ಾ�ೆ ಇಲ��ೆಂದು ���ೋದ��ಗಳ� ಹ��ಯ�� �ಾ�ೆ

ಆರಂ�ಸುವ��ಲ�.

�ಾ�ಾದ�ೆ �ಾ��ೕಣ ಜನ��ೆ �ಾ�ಾ�ಕ, ಆ��ಕ �ಲ�ೌಕಯ�ಗಳನು� ಪ��ೈಸುವವರು �ಾರು? �ೇಶದ�� �ೇಕ�ಾ

ಎಪ�ತ�ರ��ರುವ ಮತು� ನಮ� �ಾಜ�ದ�� �ೇಕ�ಾ ಅರವ�ೆ�ರಡರ��ರುವ �ಾ��ೕಣ ಜನರ �ೇಕು�ೇಡಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು ಸ��ೕಯ

ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ಬಲಪ�ಸುವ�ದು �ಟ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾ��ೕ ಇಲ�.   ಇ�ೇ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ�ೇ ಸಂ��ಾನದ (73,74�ೇ) �ದು�ಪ�

ನ�ೆ��ೆ. ಸ��ೕಯರ ಆದ��ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು ಸಂ��ಾನ �ದು�ಪ�ಯ ಮುಖ� ಆಶಯ. 

ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ಬಲ�ೊ�ಸುವ ���ನ�� �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೂೕಗ, �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಸ��, ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ

ಸ��ಗಳ ರಚ�ೆ �ಾಗೂ 29 ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹಣ�ಾಸು, �ಬ�ಂ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ

ವ�ಾ��ಸಲು ಸಂ��ಾನ ಆ�ೇ���ೆ. ಸಂ��ಾನದ ಆಶಯಗಳನು� ಅಳವ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ 1987ರ ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾ�

ಪ�ಷ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸ��, ಮಂಡಲ ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಯ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ �ಾ�� �ದು�ಪ��ೊಂಡು 1993ರ

ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾ�� �ಾ� �ಾ�� �ಾ��ೆ ಬಂ��ೆ.

�ಾಂ��ಕ�ಾ� ಈ �ಾ�� ಸಂ��ಾನ ಸೂ��ದ ಎಲ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಆದ�ೆ ಸಂ��ಾನ �ದು�ಪ�ಯ ಮುಖ�

ಆಶಯವನು� - ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರವನು� ರೂ�ಸುವ ಆಶಯವನು� - 1993ರ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�� ಒಳ�ೊಂ�ರ�ಲ�. 1993ರ

�ಾ��ಯ ಅನು�ಾರ ನಮ�ಲೂ� �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗ ರಚ�ೆ�ಾ��ೆ. ಇದು �ೕಡುವ �ೇಕ�ಾ�ಾರು �ೆ�ಾ��ಾರ �ೋ�ದ�ೆ

ನಮ�ಲೂ� �ೇರಳದಂ�ೆ �ಾಕಷು� ಅನು�ಾನ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಹ�ದು ಬರು���ೆ ಎನು�ವ �ತ�ಣ ಇ�ೆ.  ಆದ�ೆ ಈ

�ೂತ� �ಾವ��ೇ ಹಂ�ಲ��ೆ �ೇರ ಅನು�ಾನ ರೂಪದ�� ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಬರುವ��ಲ�.

ಒಂದಲ� ಒಂದು �ೂೕಜ�ೆ�ೂಂ��ೆ ತಳ�ಕು �ಾ��ೕ ಈ ಅನು�ಾನವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಸ��ೕಯ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ತಮ� �ೇಕು �ೇಡಗ�ಗನು�ಾರ ಈ ಅನು�ಾನವನು� ಬಳಸುವಂ�ಲ�. �ಾವ��ೇ �ೂೕಜ�ೆಯ �ಾಗವಲ��ೇ

ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ತಮ� ��ೇಚ�ಾನು�ಾರ ಬಳಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ �ೂತ� �ೇವಲ ಹತು� ಲ�ಗಳ� �ಾತ�. 1993ರ �ಾ��

�ಾ��ೆ ಬರುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� �ೇಮಕ�ಾ�ತು. ಆದ�ೆ �ೂೕಜ�ಾ ಪ����

ಆರಂಭ�ಾ�ದು� 2003ರ��. ಆದ�ೆ ಅದು �ೕ��ಂದ �ೆಳ�ೆ� ಇ�ಯುವ �ೂೕಜ�ಾ ಪ����.

��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� �ದ�ಪ��ದ ��ಾ� ಅ�ವೃ�� ಮು�ೊ�ೕಟ �ಾಲೂ�ಕು �ಾಗೂ ಪಂ�ಾಯ� �ಾರು �ಂಗಡ�ೆ�ೊಂಡು

�ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ�� ಜನರ ಮುಂ�ೆ ಬರು��ತು�. ಜನರ ಅ��ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಪ�ನಃ ಅದು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ���ೆ ಮತು� ಅ��ಂದ

��ಾ� ಪಂ�ಾ���ೆ �ಂ�ರುಗು��ತು�. ಜನರ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� ��ಾ� ಅ�ವೃ��

ಮು�ೊ�ೕಟವನು� ಪ�ಷ��ಸು��ತು�. ಇದು �ಾ�ಯ��ರುವ ಜ�ಾ�ೂೕಜ�ೆಯ ಕ�ಮ. ಈ �ೂೕಜ�ಾ ಕ�ಮದ�� ಸ��ೕಯ ಜನರ

ಆದ��ೆಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದ��ಂತ �ೆಚು� �ೕ�ನವರ ಆದ��ೆಗ��ೆ ಜನರ ಒ���ೆ ಪ�ೆಯುವ �ಾಸ� ನ�ೆಯ���ೆ.

ತನ� ಆದ��ೆಗಳನು� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ತರಲು ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ ತಮ��ೇ ಆಡ�ತ �ಬ�ಂ�ಗಳ ಅಗತ���ೆ. ಈಗ �ಾ��ಯ��ರುವ
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ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ೇ�ೆ ಸ��ಸುವ ಒಟು� �ಬ�ಂ�ಗಳ�� �ೇಕ�ಾ ಹತ�ರಷು� �ಬ�ಂ�ಗಳ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಇ�ಾ�ೆಯವರಲ�. ಇವ�ೆ�ಾ� ಇತರ ಇ�ಾ�ೆಗಳ�� ( ��ಣ, ಆ�ೋಗ�, �ೕ�ಾವ�, ಕೃ� ಇ�ಾ��) �ೇಮಕ�ೊಂಡ �ಬ�ಂ�ಗಳ�. 

ಇತರ ಇ�ಾ�ೆಯ �ಬ�ಂ�ಗಳ�  ��ೂೕಜ�ೆ �ೕ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ�� �ೆಲಸ �ಾಡು���ಾ��ೆ. ಇವರು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಆಶಯ�ೆ�  ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡ�ದ��ೆ �ಾ�ಸುವ ಅ��ಾರ ಪಂ�ಾಯ�ಗ��ಲ�.

1993 ಮತು� 2014ರ ಅವ�ಯ�� �ಾ��ೕಣ ಕ�ಾ�ಟಕ ತುಂ�ಾ ಬದ�ಾ��ೆ. ಇಂದು �ಾಜ�ದ ಒಟು� ಉತ�ನ�ದ�� ಕೃ�ಯ �ಾಲು

�ೇ 13�ೆ� ಕು���ೆ. ಆದ�ೆ �ಾಜ�ದ ಅಧ���ಂತಲೂ �ೆ��ನ ಕುಟುಂಬಗಳ� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ� �ೇ ಇ�ೆ. ಕೃ� �ಲದ ಆ�ಾಯ

ಕ���ಾದ �ಾರಣ �ೆಚು� ಜನ ವಲ�ೆ �ೋಗು���ಾ��ೆ. �ೂ�ೈ�, �� ಮತು� ಇತರ ಸಂಪಕ� �ಾಧ�ಮಗಳ� �ಾ��ೕಣ ಜನರ

�ೇಕು �ೇಡಗಳನು� ಗಣ�ೕಯ�ಾ� ಪ��ಾ�ಸು���ೆ. �ಾ�, �ಂಗ ಮತು� ಹ�� �ೇ�ೆಗಳ ಗ�ಗ�ಂದು ಮಸು�ಾ��ೆ. ಈ

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ೕ����ೊಂಡು ಒಂದು ಸು��ರ ಬದುಕನು� ಕ���ೊಳ�ಲು �ಾ��ೕಣ ಜನ��ೆ  �ೊಸ �ಾಂ��ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ

ಅಗತ���ೆ. ಈ ದೃ���ಂದಲೂ 1993ರ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���ೆ �ದು�ಪ� ತರುವ�ದು ಅವಶ��ಾ�ತು�.

1993ರ �ಾ��ಯ��ದ� �ೊರ�ೆಗಳನು� ೨೦೧೪ರ ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ದು�ಪ� ಸ�ಪ���ೆ�ೕ? ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ ನನ� ಉತ�ರ, �ೌದು.

ಹಣ�ಾಸು, ಆಡ�ತ �ಾಗೂ �ಾಂ��ಕ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ೊರ�ೆಗಳ� �ಂ�ನ �ಾ��ಯ ಬಹು�ೊಡ� �ೊರ�ೆಗಳ�. ಹಣ�ಾ�ನ

��ೇಂ��ೕಕರಣ ಕು�ತಂ�ೆ �ೊಸ �ದು�ಪ� ಸ�� ಈ �ೆಳ�ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಸೂ���ೆ.  �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��ಕ

ಬ�ೆ� ನ ಕ�ಷ� �ೇ 30ನು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ �ೕಡ�ೇಕು. ಈ �ೇ 30ರ�� �ೇ50ರಷ�ನು� ಪಂ�ಾಯ�ಗ��ೆ �ೇರ ಅ�ವೃ��

ಅನು�ಾನ ರೂಪದ�� �ೕಡ�ೇಕು. ಅಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಇ�ಾ�ೆಯ �ೂೕಜ�ೆಯ �ಾಗ�ಾ� ಅಲ�.

ಈ �ದು�ಪ�ಯ ಪ��ಾಮ  ಅಥ��ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ  �ಾಜ�ದ ಬ�ೆ� ಮತು� ಅದರ�� ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಮುಂ�ೆ ಪ�ೆಯಬಹು�ಾದ

ಹಣ�ಾ�ನ ಅಂ�ಾಜು �ೆಕ��ಾರವನು� �ೋಡ�ೇಕು. �ೆಲವ� ವಷ��ಂದ �ಾಜ�ದ �ಾ��ಕ ಬ�ೆ� ಒಂದು ಲ� �ೋ� �ೕರು���ೆ.

ಒಂದು ಲ��ೆಂದು ಪ�ಗ��ದರೂ ಅದರ�� ಸು�ಾರು �ವತು� �ಾ�ರ �ೋ� ರೂ�ಾ�ಗಳನು� (�ೇ 30) ಸ��ೕಯ

ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ �ೕಡುವ ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನವನು� �ಾ�ಮ, �ಾಲೂ�ಕು �ಾಗೂ ��ಾ�

ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ ನಡು�ೆ  50:25:25 ಅನು�ಾತದ�� ಹಂ�ದ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೆ ಹ��ೈದು �ಾ�ರ �ೋ�, �ಾಲೂ�ಕು

ಪಂ�ಾ���ೆ ಏಳ�ವ�ೆ �ಾ�ರ �ೋ� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ೆ ಏಳ�ವ�ೆ �ಾ�ರ �ೋ� ರೂ�ಾ� ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನ

ಲಭ��ಾಗಬಹುದು.

�ಾಜ�ದ�� ಈಗ ಒಟು� 5629 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ. ಹ��ೈದು �ಾ�ರ �ೋ� ರೂಗಳನು� ಎ�ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ

ಸ�ಾ�ಾ� ಹಂ�ದ�ೆ ಪ��ೕ �ಾ�ಮಪಂ�ಾ�� �ಾ��ಕ ಎರಡು �ೋ� ಅರವ�ಾ�ರು ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳ ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನ

ಪ�ೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಅಧ�ದಷ�ನು� �ೇರ ಅನು�ಾನ ರೂಪದ�� �ೕಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಪ�� ಪಂ�ಾ�� ಪ�� ವಷ� ಒಂದು

�ೋ� �ವತ��ರು ಲ� ರೂ�ಾ� �ೇರ ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನ ಪ�ೆಯಬಹುದು.

ಪಂ�ಾ�� �ಾತ�ವನು� �ೆ��ಸಲು  (ಹ�ೆ�ರಡು �ಾ�ರ�ಂದ ಹ��ೈದು �ಾ�ರ ಜನಸಂ�ೆ��ೆ ಒಂದು ಪಂ�ಾ��) �ದು�ಪ�

ಸ�� ಸೂ���ೆ. ಈ ��ಾರಸು� �ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಸಂ�ೆ� ಕ���ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಪ�� ಪಂ�ಾ�� ಪ�ೆಯುವ

�ಾ��ಕ ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನ �ಾಗೂ �ೇರ ಅನು�ಾನಗಳ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಇದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಈಗ �ಾ��ಯ��ರುವ ಎಲ� �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಸ�ಾನ �ೂತ�ವನು� �ೕಡುವ ಕ�ಮವನು� �ಟು� ಪಂ�ಾ���ೂಂದರ ಅ�ವೃ��ಯ ���ಗ�ಗಳ �ೆ�ೆಯ��

ಅನು�ಾನ �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು �ದು�ಪ� ಸ�� ��ಾರಸು� �ಾ��ೆ.
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ಹಣ�ಾಸು ಪಂ�ಾ�� ಮಟ��ೆ� ಬಂದ ಕೂಡ�ೇ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರ ��ಾ�ಣ�ಾಗುವ��ಲ�. ಸಂಪನೂ�ಲವನು� ಬಳ��ೊಂಡು

ಜನ��ೆ �ಲ�ೌಕಯ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ತಮ��ೇ �ಬ�ಂ� �ೇಕು. ಈಗ ಪಂ�ಾ��ಯ��

ದು�ಯುವ ಬಹು�ೇಕರು �ೇ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಗಳ �ೌಕರರು. ಇವರು �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದಲೂ� ತಮ� �ಾತೃ ಇ�ಾ�ೆ�ೆ

�ೋಗಬಹುದು. ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಈ ���ಯನು� ಬದ�ಾ�� ಅವ� ತಮ��ೇ �ಬ�ಂ� �ೊಂದಲು ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ�

ಅ����ೆ�ೕ�� ಸ�ೕ��  ಅನು� (�ೆ�ಎಎ�) ಸೃ��ಸ�ೇ�ೆಂದು ಸ�� ಸಲ�ೆ �ೕ��ೆ. 

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳನು� �ವ��ಸಲು �ೇ�ಾ�ರುವ ಒಟು� �ಬ�ಂ�, ಈ�ಾಗ�ೇ �ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವ �ಬ�ಂ�,

ಇವರ�� �ಲ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೋಗುವವರು, ಉ�ಯುವವರು ಈ ಎಲ� ಅಂಶಗಳನು� ಪ�ಗ�� ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಬ�ಂ�

�ೊರ�ೆಯನು� �ೆ�ಎಎ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು. �ಬ�ಂ�ಗಳ �ೊರ�ೆ �ೕ�ಾ�ನ�ಾದ ನಂತರ �ಬ�ಂ�ಗಳ �ೇಮ�ಾ��ೆ �ೆ�ಎಎ�

ಕ�ಮವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� ಆಡ�ತ ಮತು� �ಾಂ��ಕ �ೇ�ಾ ಮಂಡ�ಯನು� �ಾ��ಸಲು ಸ��

ಸಲ�ೆ �ೕ��ೆ. ಈ ಮಂಡ�ಯ �ಲಕ ಪಂ�ಾ�� ಪ����ಗಳ�, ಅಧ�� ಉ�ಾಧ��ರು, �ಾ�� ಸ�� ಸದಸ�ರು, �ಬ�ಂ�

�ಾಗೂ �ಾಂ��ಕ �ಬ�ಂ�ಯ �ಾಮಥ�� ಅ�ವೃ�� �ರಂತರ�ಾ� ನ�ೆಯುವ�ದು.

1993ರ �ಾ��ಯ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��, �ಾಲೂ�ಕು  ಪಂ�ಾ��, ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ೆ�ೕ�ಕೃತ�ಾ� �ೋ�ಸಲ���ದ�ವ�.

�ೕ�ನ ಸ�ರದ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಅದರ ಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ� �ೆ��ನ �ಾನ ಸ�ಾ�ನ, ಅ��ಾರ, �ೇತನ �ೊಂ�ದ��ೆ �ೆಳ�ೆ

ಬಂದಂ�ೆ ಇ�ೆಲ�ವ� ಕ���ಾಗು��ತು�. ಈ ���ಯನು� ತ��� �ರು ಸ�ರದ ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� ಸ�ಾನ�ಾ� ರ�ಸ�ಾ��ೆ.

ಎಲ� ಪಂ�ಾ�� ಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ �ೇತನ ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವರ ಪ��ಾಣ ಮತು� ಇತರ ಭ�ೆ�ಗಳ� ಆ�ಾಯ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ೋ��ೊಳ��ೇ�ಾದ ಪ��ೇಶದ ���ೕಣ��ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ.

ಇ�ೆ�ೕ ಅಲ� �ಂ�ನ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಮುಖ� ಅ��ಾ�ಯನು� ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು

ಪಂ�ಾ��ಯ ಅ��ಾ�ಯನು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ ಅ��ಾ�ಯನು� ಮುಖ�

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು���ೆ. ಈ ಸ�� ಸೂ��ದ ಬದ�ಾವ�ೆ ಪ��ಾರ ಎಲ� ಹಂತದ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ

ಮುಖ� ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��ಗ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು.

�ಂ�ನ, �ೕ��ಂದ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಯುವ �ೂೕಜ�ೆಯ ಬದಲು �ೆಳ��ಂದ �ೕ�ೆ ಏರುವ �ೂೕಜ�ೆಯನು� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ತರಲು

ಪ�ರಕ�ಾಗುವ �ಾಂ��ಕ �ೌಕಟ�ನು� �ದು�ಪ� ಸ�� ಸೂ���ೆ. �ಾ�� ಸ�ೆ ಜನರ �ೇಕು �ೇಡಗಳನು�, ಆದ��ೆಗಳನು� ಪ��

�ಾಡುತ��ೆ. ��ಧ �ಾ� �ಗಳ ಆದ��ೆಗಳನು� ಒಟು� �ೇ�� �ಾ�ಮದ �ೂೕಜ�ೆಯನು� �ದ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ಮದ

�ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ಒಟು� �ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ೂೕಜ�ೆ, ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ಒಟು� �ಾ� �ಾಲೂ�ಕು �ೂೕಜ�ೆ,

�ಾಲೂ�ಕುಗಳ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ಒಟು� �ಾ� ��ಾ� �ೂೕಜ�ೆ �ಾಗೂ ��ಾ� �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ಒಟು� �ಾ� �ಾಜ�ದ �ೂೕಜ�ೆ

�ದ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

��ಧ ಹಂತದ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� �ೊ�ೕ�ೕಕ�ಸಲು �ಂ�ೆ ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� �ಾತ� ಇತು�. ಆದ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು �ಾಗು �ಾಜ�

ಮಟ�ದ�� �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� �ೊ�ೕ�ೕಕ�ಸಲು �ಾಂ��ಕ �ೌಕಟು� ಇರ�ಲ�. ಈ �ೊರ�ೆಯನು� ��ಾ�ಸಲು �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ��

�ಾಲೂ�ಕು �ೂೕಜ�ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಸ��ಯನು� ಮತು� �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ��ೇಂ��ೕಕೃತ �ೂೕಜ�ೆ ಮತು�

ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯನು� ರ�ಸಲು ಸ�� ಸಲ�ೆ �ೕ��ೆ.
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ಇವ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಜನರ ಜಗಳಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾ�ಮ �ಾ��ಾಲಯಗಳನು�, ಜನರು ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ನ

�ಕ�ಟ�ನು� ��ಾ�ಸಲು ��ಬೂ�ನ� ಗಳನು�, ಪಂ�ಾ�� ಪ����ಗಳ�, ಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳ ಅ��ಾರ

ದುರುಪ�ೂೕಗ, ಭ��ಾ��ಾರವನು� ತ��ೆ ನ�ೆ� �ಾ�ಯ �ೕಡಲು ಒಂಬುಡ�ಮ� ಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಸ�� ಸಲ�ೆ �ೕ��ೆ. 

�ದು�ಪ� ಸ��  �ೕ�ದ ವರ�ಯನು� ಸ�ಾ�ರ ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಪ�ಗ�� ಯ�ಾರೂಪದ�� �ಾ��ೊ��ದ�ೆ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರ

��ಾ�ಣ�ಾಗುವ�ದು �ಾತ�ವಲ� ಇ�ೕ �ೇಶ�ೆ� ಕ�ಷ� ಸ�ಾ�ರ ಗ�ಷ� ಆಡ�ತದ ಪ�ಾ�ಯ �ಾದ� ಅಥ�ಾ ಅ�ವೃ��ಯ

ಜನಪರ �ಾದ�ಯನು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಪ�ಚ��ದಂ�ಾಗುತ��ೆ.

(�ಾನಪದ �ಶ���ಾ�ಲಯದ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� �ವ�ಹ�ಾ ��ಾಗದ ಮುಖ�ಸ��ಾ�ರುವ �ೇಖಕರು ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� �ಾ�� �ದು�ಪ� ಸ��ಯ ಸದಸ�ರ�ೊ �ಬ�ರು)


