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ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  �ಾ���ೆ �ಾಯಕಲ�

1993ರ

ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  �ಾ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ�

ಬಂದು 20 ವಷ�ಗಳ� ಸಂ�ರುವ ��ೆ��ೆಯ�� ಅದರ

ಪ�ನ�ಾವ�ೋಕನ ಮತು� ಅಗತ��ಾದ�ೆ ಸೂಕ�

�ದು�ಪ�ಯನು� �ಾಡಲು �ಾಸಕ �ೆ.ಆ� . -

ರ�ೕಶಕು�ಾ�  ಅಧ���ೆಯ�� ಸ��ಯನು� ರ�ಸ -

�ಾ�ತು�. ಈ �ಂ�ೆ ನ�ೕ� �ಾ�  ಅವರ ಕನ�ನ

ಕೂ�ಾ� �ೊರಬಂದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�ಯ���ೕ �ೆಲಸ �ಾ�ದ �.�ಾ�ಾಯಣ -

�ಾ��, �.�.�ೈ�ಾ�ೆ��, �.ಆ� .�ಾ�ೕ�  ಅವರ ಲ��ೆ

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ ಬ�ೆ� �ಾಕಷು� �ೆಲಸ

�ಾ�ದ ಎಂ.ಚಂದ� ಪ��ಾ�, ನಂದ�ಾ �ೆ��,

�ೆಂಕಟ�ಾ�  �ೂೕಪ��ೆ �ೂದ�ಾದ ಒಟು� 22 ಮಂ� ಸ��ಯ��ದ�ರು.

�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಕನಸನು� ನನಸು �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಇ�ೊಂದು ಉತ�ಮ �ೆ�ೆ� ಎಂದು ಸ��ಯ ಅಧ�� �ೆ.ಆ� .ರ�ೕಶಕು�ಾ� 

ಅವರು �ೇ��ಾ��ೆ. ಸ� �ಯ ��ಾರಸುಗಳನು� �ೋ�ದ�ೆ ನ�ೕ�  �ಾ�  �ಾ��ೆ ತಂದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ� ಯ��ನ

�ಾಕಷು� ��ಾರಗಳ� ಈ ಸ��ಯ ಸದಸ�ರ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ �ೕ��ೆ ಎನು�ವ�ದನು� ತ�� �ಾಕ�ಾಗದು.

�ಾಜ�ದ�� ಅ�ಕೃತ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ� �ಾ��ಾ� 30 ವಷ�ಗ�ಾದರೂ ಇನೂ� �ಾ�ಮ ಗಳ� �ಾ�ವಲಂ��ಾಗ�ೇ

ಇರುವ�ದು �ಾತ� ದುರಂತ. ಅದ�ಂ�ಾ� �ಾ�ಮಗಳ ಬಲವೃ���ೆ �ೊಸ�ಾದ ��ನ� ದೃ���ೋನದ ವ�ವ�ೆ��ೂಂದು �ಾ��ೆ

ಬರ�ೇ�ಾ�ದು� ಈ �ಾಲದ ತುತು� ಅಗತ��ಾ�ತು�. ಅದ�ೆ� �ದ��ಾಮಯ� �ೇತೃತ�ದ ಸ�ಾ�ರ ಮುಂ�ಾ�ದು� �ಚ�ಬಹು�ಾದ

�ಷಯ. 2015ರ �ೕ �ಂಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಚು�ಾ ವ�ೆ ನ�ೆಯ�ೇ�ೇ�ಾ�ರು ವ�ದ�ಂದ ಅಷ� ರ ���ೕ ಇಂತಹ �ಾ��

�ಾಡಲು ಬಯ �ದು� ಕೂಡ �ಾ�ಗ�ಾಹ��ಾದ �ಷಯ. ಆದ�ೆ ಸ�� �ಾ�ಮ ಸ� �ಾಜ�ದ ಕನಸು ನನಸು �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಇನ�ಷು�

ಕ�ಣ ಕ�ಮಗಳನು� ��ಾರಸು �ಾಡ�ೇ�ತು� ಎ��ಸುತ��ೆ.

ನಮ� �ೇಶದ�� �ಾ�� �ಾಡುವ ಜನ��ೆ ಬರ�ಲ�. �ಾ��ಗಳ� ಅತು�ತ�ಮ�ಾ��ೕ ಇರು ತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ��

ಅನು �ಾ�ನ ದ�� �ೋಲು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಎಚ���ೆಯನು� ಇಟು� �ೊಂ�ೇ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  �ಾನೂನು �ದು�ಪ� ಸ�� �ೕ�ದ

ವರ�ಯನು� ಅವ�ೋ�ಸ�ೇಕು.

�ಾ�ಮಗಳ� ಅ�ವೃ���ಾದ�ೆ �ೇಶ ಅ�ವೃ�� �ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಮ�ಾ�ಾ��ಾಂ�ೕ� ಅವರು �ೇ� ದ�ರು. ಆದ�ೆ �ಾಸಕರು ತಮ�

ಅ��ಾರ ಕ�� �ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಂ�ದ��ಂದ ನಮ� �ಾಜ�ದ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ� �ಾ�ಾ�ತು�. ಎಲ�

ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳನೂ� �ಾಸಕ�ೇ ಕ�ದು�ೊಳ�ಲು ಮುಂ�ಾ�ದ�ರು. ರ�ೕ� ಕು�ಾ�  ಅವರ �ೇತೃತ�ದ ಸ�� ಈಗ �ೕ�ರುವ

��ಾರಸುಗಳ� ಅದನು� �ೊಂಚ ಕ�� �ಾಡುವ �ಾ��ೆ.
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�ಾ�ಮಸ�ೆಗ� ೕೆ ಎಲ� �ಣ�ಯ �ೈ�ೊಳ��ವ �ೇಂದ� ಗ�ಾಗ�ೇಕು. ದುಬ�ಲ ವಗ�ದವರು, ಮ��ೆಯರು, ಮಕ�ಳ�, ಪ��ಷ�ರು

�ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ�� �ಾವ��ೇ ಭಯ�ಲ��ೆ �ಾ��ಾಗಲು ಅವ�ಾಶ ಇರ�ೇಕು. ಪಂ�ಾ ಯ� ಗಳ� ಜನ��ೆ ಉತ�ರ�ಾ��ಾ� ರ -

�ೇಕು. �ೂೕಜ�ೆ, ಹಣ�ಾಸು �ಾಗೂ �ಾಯ� ��ಾ� ಹಕ ಜನಶ���ಂದ �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ� �ರೂ� �ದ ಅ�ವೃ�� �ೂೕಜ�ೆಗಳನು�

ಯಶ���ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವಂ�ಾಗ�ೇಕು. ಮುಖ��ಾ� �ರು ಹಂತದ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಅಧ��ರು, �ಾಸ ಕರು, ಸಂಸ� 

ಸದಸ�ರ ಕತ�ವ� ಏನು ಎನು� ವ�ದನು� �ಗ� �ಾಡ�ೇಕು. ಅವರು ತಮ�ೆ ವ�ಸ�ಾದ �ೆಲಸವನು� ಸೂಕ��ೕ�ಯ�� �ಾ�ದ�ೆ

ಅ�ವೃ�� ಎನು�ವ�ದು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಏನಲ�.

ಈಗ �ಾ�ಯ��ರುವ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� �ತ�ಸುವ

ಏ�ೆ��ಗ�ಾ��ೆ. �ೕ��ಂದ �ೆಳ�ೆ� �ೂೕಜ�ೆಗಳ� ಹ�ದುಬರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು �ರುವ�ಮುರು�ಾಗ�ೇಕು. �ೂೕಜ�ೆ ಗಳ�

�ೆಳ��ಂದ �ೕಲ�ೆ� �ೋಗ�ೇಕು. ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಆ��ಕ�ಾ� ಬಲಪ�ಸ�ೇಕು. ಈ ಬ�ೆ� ಸ�� ಗಮನ

�ೕ��ೆ. ಆದ�ೆ ಆ�ಾಯದ �ಲವನು� ಗುರು��ದ��ೆ �ೆ�ಾ��ತು�.

ಬಡತನ ��ಾರ�ೆ, �ಾ�ಮಗಳ �ಲಭೂತ �ೌಲಭ� ಒದ�ಸುವ�ದು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಸಂ�ೆ� ಗಳ �ಲ ಕತ�ವ��ಾಗ�ೇಕು.

ಪ���ೂಂದು ಸಮು �ಾಯಗಳ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೕ�ೇಷ ಆದ��ೆ �ೕಡ�ೇಕು. ಆ �ಲಕ �ಾವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಸಂಪ -

ನೂ�ಲ �ೕಡ�ಾ��ೆ�ೂೕ ಅದ�ೆ� ಬಳ�ೆ �ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. ಇವ�ಗಳ ಬ�ೆ� ಸ��ಯ ವರ� �ಾಕಷು� ಗಮನ ಹ��ದಂ�ೆ

�ಾಣುತ��ೆ.

ಚು�ಾವ�ಾ �ೆಚ�ವನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ೇ ವ�� �ೊಳ��ೇಕು ಎನು�ವ ��ಾರಸು ಅತ�ಂತ �ಾ�ಗ �ಾಹ�. ಚು�ಾವ�ಾ ಭ��ಾ��ಾರ

ಕ�� �ಾದ�ೆ ಒ�ಾ��ೆ ಭ��ಾ��ಾರದ�� �ೇ 50��ಂತಲೂ �ೆಚು� ಪ��ಾಣದ ಭ��ಾ��ಾರ ಕ���ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� �ೇಶ

ಭ��ಾ��ಾರದ�� ನಂಬ�  ಒ�  ಆ�ರುವ�ದ�ೆ� ನಮ� ಚು�ಾವ�ಾ ವ�ವ�ೆ� ಹದ�ೆ��ರುವ�ದು ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ.

ಈವ�ೆ�ೆ ಚು�ಾವ�ೆಯ �ನ �ಾಗೂ ಮತ ಎ��ೆಯ �ನ �ಾತ� ಮದ�ದಂಗ�ಗಳ� ಬಂ�  ಆಗು��ದ�ವ�. ಆದ�ೆ ಈ ಸ��

ಚು�ಾವ�ೆ �ೂೕಷ�ೆ �ಾದ �ನ�ಂದ ಚು�ಾವ�ೆ ಪ���� ಪ�ಣ� �ೊಳ��ವವ�ೆಗೂ ಮದ�ದಂಗ�ಗಳನು� ಬಂ�  �ಾಡಲು

��ಾರಸು �ಾ��ೆ. ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಎಲ� ಮದ�ದಂಗ�ಗಳ �ೕ� ��ಾ���ಾ� ಗಳ ಬ� ಇರುವಂ�ೆ �ೇ��ೆ. ಇದು ಕೂಡ

�ಾ�ಗ�ಾಹ��ೇ ಆ��ೆ. �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��ಯ�� ಸಂಪ��ನ ಸಮ�ಾದ ಹಂ��ೆ ಬಹಳ ಮುಖ�. �ಾಜ� ಬ�ೆ� ನ �ೇ 30ರಷು�

�ಾಲನು� ಇದ�ೆ� �ಗ��ೊ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ೇ�ರು ವ�ದೂ ಕೂಡ ಸ��ಾ��ೕ ಇ�ೆ.

ಅ�ವೃ�� ಜ�ಾ�ಾ��: ನಮ�ೆ ಈಗ �ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಅ�ವೃ�� �ಾಯ� ಕ�ಮ ಗಳಲ�. ಅ�ವೃ��ಯ ಜ�ಾ�ಾ��. �ಾ�ಮದ ಜನರು ತಮ�

ಅಗತ��ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�� �ೊಳ��ವ ವ�ವ�ೆ�. ಅದ�ೆ� ತಕ�ಟು� ಹಣ�ಾಸು �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ �ೆಲಸವನು�

�ಾತ� �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ಾಡ�ೇಕು. 29 ಅ�ವೃ�� �ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಹಂತದ ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಎ� �ೆ�� ಏ�ೇನು ನ�ೆಯ �ೇಕು ಎಂದು ಗುರು�ಸ�ಾ�ರುವ�ದು ಸ� �ಯ ಉತ�ಮ �ಾಯ�ಗಳ�� ಒಂದು. ಅ�ವೃ��

�ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� �ಾರು ಜ�ಾ�ಾ�ರರು, ಅದನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ ಅದರ�� �ಾ�ಮಸ�ೆ�ೆ ಇರುವ �ಾತ� ಏನು

ಎನು�ವ�ದನು� ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅತ�ಂತ ಮಹತ�ದು�.

ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಇ�ಾ�ಾ�ಾರು �ೋಡ�ೆ �ಾವ �ಾಮ�ಾ� ಎ�� ಆಗ�ೇಕು. ಎಷು� ಅಗತ� ಎನು�ವ�ದನು�

�ೋ��ೊಂಡು ಅದನು� �ಾಡ �ೇಕು. ಅ���ೇ ಸಂಪನೂ�ಲದ ಹ�ವ� ಬರುವಂ�ೆ �ಾಡ �ೇಕು. �ೈ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾಸ�ವದ
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�ೆ�ೆಯ�� �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� �ಾ��ೊ�ಸ�ೇಕು.

�ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ�� ಜನರು �ಾ��ಾಗಲು ನ�ೆ ತ�ಾ��ರುವ�ದು ಕೂಡ �ಾ�ಗ�ಾಹ� ಕ�ಮ. ತಳಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ೆಗ��ೆ

�ಾ�ಮಸ�ೆ ಆ�ಾರ �ಾದ�ೆ ಎಲ� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ೆಗಳ� ��ಾ� �ೂೕಜ�ೆಗ��ೆ ಆ�ಾರ �ಾ�ರ�ೇಕು.

�ಾಲೂ�ಕು �ೂೕಜ�ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ��ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��, ಪ�ರಸ�ೆ, ನಗರಸ�ೆ ಪ���� ಗಳ� ಸದಸ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

ಅ�ೇ �ೕ� ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಯ��� �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ ಸದ ಸ�ರೂ ಇರು �ಾ��ೆ. ��ಾ� ಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ೆಗೂ

�ಾ�ಮಸ�ೆ�ೕ ತಳಹ��ಾ�ರ �ೇಕು ಎನು�ವ�ದು ಸ��ಯ ಒ�ಾ��ೆ.

ಸಂಪನೂ�ಲ: �ಾಜ� ಬ�ೆ� ನ �ೇ 30ರಷು� �ೂೕಜ�ಾ ಸಂಪನೂ�ಲ �ರು ಹಂತದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ��ೆ

�ೕಸ�ಾ�ಡ�ೇಕು. ಅದರ�� �ೇ 50ರಷು� ಹಣವನು� ಮುಕ� ���ಾ�ಡ�ೇಕು. ಆ�ಾ ಪಂ�ಾಯ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಅಗತ�,

�ೂೕಜ�ೆಗಳ ಆದ��ೆ �ಲಕ ಸಂಪತು� ಹಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ ಆ�ಾಯದ �ಲಗಳನು�

ಗುರು�ಸ�ೇಕು. ಅನು�ಾನವನೂ� �ೇರ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೇ �ೕಡ�ೇಕು ಎಂಬುದ�ೆ� ಸ��ಯ ವರ�ಯ�� ಆದ��ೆ

�ೕಡ�ಾ��ೆ.

ಆದ�ೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಸಂ�ೆ� ಗಳ� ಸಂಪನೂ�ಲಗ��ೆ �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಗಳ�ೆ�ೕ ಅವಲಂ���ೆ.

ಇದನು� ತ��� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಗಳ� ತಮ� ಆ�ಾಯದ �ಲವನು� ಹುಡು� �ೊಳ��ವಂ�ೆ, �ಸ��ಸುವಂ�ೆ ಸೂಕ� ��ಾರಸು -

ಗಳನು� �ಾಡಬಹು�ತು�. �ಾಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾ��ೊಂಡು �ೊಸ �ೊಸ ಆ�ಾಯದ �ಲಗಳ �ಾ�ಯನು� �ೋ�

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಆ��ಕ �ಾ�ವಲಂಬ�ೆ ಪ�ೆಯಲು ಅವ�ಾಶ ಕ���ದ��ೆ �ೆ�ಾ��ತು�.

�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ತನ� �ೆ��ೆಯ ಆ�ಾಯದ�� �ಾಜ�ದ �ಾಲನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಅ�ೇ �ೕ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಕೂಡ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾಲನು� �ೕಡುವ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ��ಾರಸು �ಾಡ  ಬಹು�ತು�. ಪ��ಷ� �ಾ� ಮತು� ಪಂಗಡ ದವ��ಾ�

ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು ಎಂದು ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಸ�� ಹಲ�ಾರು ಉತ�ಮ ಅಂಶಗಳನು� �ೇ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು

�ಾ�� �ಾ    ಗ �ೇಕು. ಅದ�ೆ� �ಾಸ ಕರೂ �ೆಂಬಲ �ೕಡ �ೇಕು. �ಾ�� �ಾ��ೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಕಟು� ��ಾ�� �ಾ��ೆ ಬರುವಂತಹ

ವ�ವ�ೆ�ಯನೂ� ರೂ�ಸ�ೇಕು.

�ಕ�ಟು� ��ಾರ�ೆ

ಜನ ಮತು� ಜನರ ನಡು�ೆ, ಜನರು ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ, ಪರಸ�ರ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ �ಾಗೂ ಸ��ೕಯ

ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ �ಕ�ಟು� ಉಂ�ಾದ�ೆ ಅವ�ಗಳ ಪ��ಾರ�ೆ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�ಯ

ಮಂಡ� ರ�ಸ�ೇಕು.

ಪಂ�ಾಯ�  ಪ����ಗಳ�, ಅ��ಾ�ಗಳ� ಹಣ ಮತು� ಅ��ಾರದ ದುಬ�ಳ�ೆ �ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಭ��ಾ��ಾರದ�� �ೊಡ�ದ�ೆ

ಅವ�ಗಳ ಬ�ೆ� ತ��ೆ ನ�ೆಸಲು ಒಂಬು�� ಮ�  �ೇಮಕ �ಾಡ�ೇಕು.

ಮ��  ೆಮತು� ಮಕ�ಳ �ೕ�ನ �ೌಜ�ನ� ತ�ೆ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  ಸ�� ರ�ಸ�ೇಕು.

ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾ�ಪ�ೆ



11/21/2014 �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಕನಸು �ಗು�ೕ�ೆ? |  ಪ��ಾ�ಾ�

http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%97%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%AE-%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%… 4/5

*ಪಂ�ಾಯ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಅಗತ� �ಬ�ಂ� �ೇಮಕ�ೆ� �ಬ�ಂ� ಆ�� ಮತು� �ೇಮ�ಾ� ಸಂ�ೆ� ಆರಂ�ಸ�ೇಕು.

*ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ�  ಆಡ�ತ ಮತು� �ಾಂ��ಕ �ೇ�ಾ ಮಂಡ� �ಾ��ಸ�ೇಕು. ಇದರ �ಲಕ ಪಂ�ಾಯ�  ಪ����ಗಳ�,

ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು, �ಾ�� ಸ�� ಇತರ �ಬ�ಂ� ಮತು� �ಾಂ��ಕ �ಬ�ಂ� �ಾಮ�ಾ���ವೃ��ಯನು� �ರಂತರ�ಾ�

ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು.

*�ರು ಹಂತದ ಪಂ�ಾಯ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��ಗ��ೆ ಅ�ಕೃತ �ಶ���ಾ�ಲಯದ�� 2 ವಷ�ದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

�ೋ�� ಆರಂ�ಸ�ೇಕು.

*�ೂೕಜ�ೆ ಮತು� �ೕ� �ಯಮಗ��ಾ� ಸಲ�ೆ �ೕಡಲು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ��ೇಂ��ೕಕರಣ �ೂೕಜ�ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�

�ಾ��ಸ�ೇಕು.

ಉಗುರು, ಹಲು � �ೇಕು

* ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಉಗುರು, ಹಲು�ಗಳ� �ೇಕು. ತಮ� �ಾ���ಯ��ನ ಅಕ�ಮಗ��ೆ ತ�ೆ�ೂಡ�ಲು ಅವ�ಗ��ೆ ಸೂಕ�

ಅ��ಾರ �ೕಡ�ೇ�ಾ�ತು�. ಇದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ��ಾರಸುಗಳ� ಇಲ�.

* ಜನ ಪ����ಗಳ� ಸ��ಾ� �ೆಲಸ �ವ��ಸುವ��ಲ�. �ಾ��ಯನು� ತಮ� ಅನುಕೂಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ರುಚು�ಾ��ೆ ಎನು�ವ�ದು

ಕ�ೆದ 20 ವಷ�ದ ಅನುಭವ�ಂದ �ೇದ��ಾ��ೆ. ಇದನು� ತ��ಸಲು ಕ�ಣ ಕ�ಮಗಳ ಬ�ೆ� �ೇ�ಲ�.

* ನಮ�ದು ಪ����ಗಳ ಆ�ಾ�ತ ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ವ�ವ�ೆ��ಾದರೂ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು �ೇರ ಚು�ಾವ�ೆಯ��

ಆ���ಾ�ದ��ೆ ಅವರು ಜನ��ೆ ಉತ�ರ�ಾ��ಾಗು��ದ�ರು. �ೇರ ಚು�ಾವ�ೆ ವ�ವ�ೆ� �ಾ��ೆ ಬಂದ�ೆ �ಾ� ೕೆ�ಾ��ೆ ಮ�ೆ�

ಶುರು�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ರ�ೕ� ಕು�ಾ�  �ೇ��ಾ��ೆ. ಈ ಬ�ೆ� ಇನ�ಷು� ಚ�ೆ� ಅಗತ�.

* ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೆ ಈಗಲೂ ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ �ಾ�ಯ�ೆ� �ೊರ�ಲ�. ಆ ಬ�ೆ� ಇನ�ಷು� ಚ�ೆ��ಾಗ�ೇಕು.

*ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ�ೆ ಇನ�ಷು� ಒತು� �ೕಡ�ೇ�ಾ�ತು�.

* ನಗರ�ೆ� ವಲ�ೆ �ೋಗುವ�ದನು� ತ�ೆಯಲು ಏನು �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ�� ಚ��ಸಬಹು�ಾ�ತು�.

* �ಾ��ೕಣ ಅಥ� ವ�ವ�ೆ� ಪ�ನರು��ೕವನ�ೊ�ಸುವ ಬ�ೆ� ಒಂ�ಷು� ಸಲ�ೆಗ�ದ��ೆ ಒ��ಾಗು��ತು�.

* �ಾನೂ�ನ ಭಯ�ಲ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೆಲಸ�ಾಗುವ��ಲ� ಎನು�ವ�ದು ಈ�ಾಗ�ೇ ದೃಢಪ���ೆ. ಇನ�ಷು� ಕ�ಣ �ಾನೂ��ೆ ��ಾರಸು

�ಾಡಬಹು�ಾ�ತು�.

ಸ��ಯ ಪ�ಮುಖ ��ಾರಸುಗಳ�

**�ಾ�ಮ, �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ ಅವ�ಯನು� 5 ವಷ��ೆ� �ಗ� �ಾಡ�ೇಕು.

**ಅಧ�� ಮತು� ಉ�ಾಧ��ರ �ರುದ� 30 �ಂಗಳ ಒಳ�ೆ ಅ��ಾ�ಸ ಮಂಡ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶ ಇರ�ಾರದು

**ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ �ಾ��ಾರು ಜನಸಂ�ೆ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೕಸ�ಾ� ಕ��ಸ�ೇಕು. 10 ವಷ��ೆ� �ೕಸ�ಾ�

ಬದ�ಾಗ�ೇಕು.

**�ೕಸ�ಾ� �ಗ� �ಾಡುವ ಅ��ಾರವನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೂೕಗ�ೆ� �ೕಡ�ೇಕು.

**ಚು�ಾವ�ೆಯ�� ಹಣದ �ೊ�  ೆಹ�ಯುವ�ದನು� ತ�ೆಯಲು ಪ��ಾರ ಮತು� ಕರಪತ�ಗಳ �ೆಚ�ವನು� ಸ�ಾ�ರ�ೇ

ವ���ೊಳ��ೇಕು.

**ಚು�ಾವ�ೆ �ೂೕಷ�ೆ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಚು�ಾವ�ಾ ಪ���� ಮು�ಯುವವ�ೆ�ೆ ಮದ�ದಂಗ�ಗಳನು� ಬಂ�  �ಾಡ�ೇಕು.
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ಮದ�ದಂಗ� �ೕ� �ೈ ��ಾ���ಾ�ಗಳ ವಶದ��ರ�ೇಕು.

**ಚು�ಾವ�ೆ ಪ���� �ೕಘ��ಾ�ರ�ಾರದು.

**ಚು�ಾವ�ೆ ಮು�ದು ಒಂದು  �ಂಗಳ ಒಳ�ೆ ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರು ತಮ� ಆ��ಯ �ವರವನು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮುಖ�

�ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ��ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು.

**ಆ�� �ವರ ತ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾನ ಬಂದ�ೆ ತ�ಣ�ೇ ತ��ೆ ನ�ೆ� ಸದಸ�ತ� ರದು� �ಾಡ�ೇಕು.

**ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರು ಪ�� ವಷ�ವ� ಆ�� �ೂೕಷ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು.

**ಪ�ಾಂತರ ��ೇಧ �ಾ�� �ಾ��ೆ ತರ�ೇಕು.

**��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅಧ����ೆ �ಾಜ� ಸ�ವರ �ಾ�ನ�ಾನ �ೕಡ�ೇಕು.

**��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅಧ����ೆ  ತಮ� �ೆಳ�ನ ಅ��ಾ�ಗಳ ಕು�ತು �ೋಪ� ವರ� �ೕಡುವ ಅ��ಾರ �ೕಡ�ೇಕು. �ೆ�ೆ�ೆ� 

ಅ��ಾ�ಗಳ �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡುವ ಅ��ಾರ �ೕಡ�ೇಕು.

**��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ ಅ��ಾ� ಹು�ೆ��ೆ ಐಎಎ�  ಅ��ಾ�ಯ�ೆ�ೕ �ೇ�ಸ�ೇಕು.

**��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಯಂ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� ರ�ಸ�ೇಕು.

**ನಗರ ಮತು� �ಾ�ಮಗಳ ಅ�ವೃ���ೆ ಪ�ರಕ�ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಮಂಡ�ಯ �ೆಲಸವನು� ��ೇಂ��ೕಕರಣ�ೊ�ಸ�ೇಕು.

**�ಾ�ಮಸ�ೆ, ಮ��ಾ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ, ಮಕ�ಳ �ಾ�ಮಸ�ೆ ಮತು� �ಾಡ� ಸ�ೆ �ಯ�ತ�ಾ� ನ�ೆಯ�ೇಕು.

**�ಾ��ಕ �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ ಕ�ಾ�ಯ�ೊ�ಸ�ೇಕು. ಇದನು� �ಾ�ಸದ ಅಧ��ರನು� ವ�ಾ �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ ಇರ�ೇಕು.

**ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ ಅವ� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ 3 ಅಥ�ಾ 6 �ಂಗಳ �ೂದ�ೇ ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಯ�ೇಕು. ��ೇತ ಅಭ���ಗಳ�

ಆಡ�ತ ತರ�ೇ� ಪ�ೆಯಲು ಅವ�ಾಶ ಇರ�ೇಕು.


