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ಅಅಅ

ಮುಖಪ�ಟ ಅಂಕಣಗಳ� ಅ�ಮತ

ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣವನು� �ಾ�ಾರ�ೊ�ಸುವತ�
ಒಂದು ಮಹತ�ದ �ೆ�ೆ�
ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ�ದ�� �ೆ�� ಸ�ೆ

ಜೂ.6ರ ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶದ�� 20 ಅಂಶಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮವ� �ೇ�ದಂ�ೆ

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ ಅ�ವೃ�� ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ಾಜ�ದ ಪ���ಂದು �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ�ದ�� ನ�ೆಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡ�ಾ��ೆ. ಇನು� ಮುಂ�ೆ �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� �ೆ��ಾ�ಕ�ಾ� ಏ���, ಜು�ೈ, ಅ�ೊ�ೕಬ�  �ಾಗೂ ��ೆಂಬ� 

�ದಲ �ಾರದ�� �ೆ�� ಸ�ೆ ಕ�ೆಯ�ೇಕು.

ಸಂ��ಾನದ 73�ೇ �ದು�ಪ�ಯ ಮೂಲ ಉ�ೆ�ೕಶದಂ�ೆ �ೇಂದ� �ಾಗೂ �ಾಜ�

ಸ�ಾ�ರಗಳ ��ಧ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ

ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ಸಂ�ೆ� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಆಡ�ತ, ಅನು�ಾನ,

�ಾಯ�ಕ�ಮ (3F= Functionary, Finance & Function) ಈ ಮೂರು ಸ�ರದ

�ೊ�ೆಯನು�, �ಾ��ೆ ಪಂ�ಾಯ� �ೆ ವ�ಾ����ೆ. �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� �� ಸ�ರದ ಆಡ�ತ ಮತು� ಅನು�ಾ�ನದ ಕ�ಾ�ವಲು �ಾಡಲು ��ಾ� ಮಟ�ದ��

��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರ �ೇತೃತ�ದ�� �ೆ�� ಸ�ೆಯನು� ನ�ೆಸ�ಾಗು��ದು�, �ಾಲೂಕು ಮಟ�ದಲೂ� �ಾಸಕರ �ೇತೃತ�ದ�� 20 ಅಂಶಗಳ

�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಪ�ಗ� ಪ��ೕ�ಸಲು ಸ��ಗ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ�ದ�� �ೆ�� ಸ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇ�ೆಂಬ ದಶಕಗಳ �ೇ��ೆ�ೆ �ಾ��ೕಣ
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ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ ಪ�ಥಮ �ಾ��ೆ ಒತು��ೊಟು� ಇ�ೕಗ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ವ� 20 ಅಂಶಗಳ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಅಂದ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ�ದ

�ೆ�� ಸ�ೆಯನು� ನ�ೆಸಲು ಅ�ಕೃತ ಆ�ೇಶ �ೊರ���ೆ.

ಜೂ.6ರ ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶದ�� 20 ಅಂಶಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮವ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ ಅ�ವೃ�� ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ಾಜ�ದ ಪ���ಂದು

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ�ದ�� ನ�ೆಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡ�ಾ��ೆ. ಇನು� ಮುಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� �ೆ��ಾ�ಕ�ಾ� ಏ���, ಜು�ೈ,

ಅ�ೊ�ೕಬ�  �ಾಗೂ ��ೆಂಬ�  �ದಲ �ಾರದ�� �ೆ�� ಸ�ೆ ಕ�ೆಯ�ೇ�ೆಂದು ಸ�ಾ�ರ ಆ�ೇಶ �ೊರ���ೆ. ಈ ಸ�ೆ�ೆ �ೋಬ� ಮತು� �ಾಲೂಕು

ಮಟ�ದ ಎ�ಾ� ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾಜ�ದು�, ಬಡವರ ಕ�ಾ�ಣ �ೕಜ�ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಅ�ವೃ�� ಮತು�

ಅನು�ಾನದ �ವರಗಳನು� �ಾಗೂ ಇವ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ�� �ಾ��ರುವ ಪ�ಗ�ಯನು� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ�� ಸ�ೆಯ�� ಮಂ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಂ�ೆ

�ಾವ �ಾದ�ಯ�� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಡು��ದ��ೋ, ಅ�ೇ �ಾದ�ಯ�� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ�� ಸ�ೆಯ ನ�ಾವ�

�ಾಗೂ ಚಟುವ��ೆ ಇರುತ��ೆ. ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ�ದ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ಾ ಸ�ೆಯ ಅಧ���ೆಯನು� �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾಯ�  ಅಧ��ರು ವ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅಧ��ರು �ೈರು �ಾಜ�ಾದ�ೆ ಉ�ಾಧ��ರ ಅಧ� ��ೆಯ�� ಸ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ. �ೕ�ನ ಇಬ�ರು �ಾಗವ�ಸ�ೆ

ಇದ��ೆ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ ಸ��ಯ ಅಧ��ರು ಸ�ೆಯ ಅಧ���ೆಯನು� ವ�ಸ�ೇ�ೆಂದು ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶ �ೇ��ೆ. �ೆ�� ಸ�ೆ�ೆ

ಪಂ�ಾಯ�  ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ���ಾ�ದು�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ತಪ��ೇ ಸ�ೆ ಕ�ೆಯುವ ಪ�ಣ� �ೊ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  ಅ�ವೃ��

ಅ��ಾ�ಯ�ಾ��ರುತ��ೆ. ಸ�ೆಯ�� ಕೃ�, �ೋಟ�ಾ��ೆ, �ೕ�ಾವ�, �ದು�� , ಕಂ�ಾಯ, ವಸ�, ಸಹ�ಾರವ� �ೇ�ದಂ�ೆ 30 ಇ�ಾ�ೆಗಳ �ೋಬ�

ಮಟ�ದ, �ಾ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅಗತ��ೆ��ದ�ೆ ಇತರ ಅ��ಾ�ಗಳನು� �ಾಗವ�ಸಲು ��ೇ��ಸುವ ಅ��ಾರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

�ೆ�� ಸ�ೆಯ ��ಾಂಕದ ಕು�ತು ಪಂ�ಾಯ�  ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ� ಒಂದು �ಾರದ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ ಸದಸ���ೆ ��ವ��ೆಯ ಸೂಚ�ಾ

ಪತ�ವನು� �ೕಡ�ೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೋಬ� ಮತು� �ಾಲೂಕು ಮಟ�ದ ��ಧ ಅ��ಾ�ಗಳ� ತಮ� ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ �ೆ�� ಸ�ೆ�ೆ

�ಾಜ�ಾಗಲು ���ಷ� ಪ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ ಆ�ೇಶ��ೆ. ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ�� ಸ�ೆಯ�� ಚ��ಸಬಹು�ಾದ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ಾಗೂ ಅನು�ಾ�ನ

�ೊ�ಸು��ರುವ �ೕಜ�ೆಯ ಕು�ತು �ಾ��ಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ ���ಷ�ಪ��ದ ನಮೂ�ೆಯ�� ��ಧ ಇ�ಾ�ೆಗಳ� ಒದ�ಸ �ೇಕು. ಅಲ��ೆ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ

ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, ಆ��ಕ ಮತು� �ೌ�ಕ ಪ�ಗ�ಯ �ವರಗಳನು� ಪ��ೆ�ೕಕ ನಮೂ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಸ�ೆಯ ಮುಂ�ೆ ಮಂ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ಅಂದ�ೆ ಪ��ೕ ಅ��ಾ�ಗಳ� ತಮ� ಇ�ಾ�ೆಯ ಪ�ಗ� ವರ� ಮಂ�ಸುತ��ೇ �ಾ ಪ��ೕಲ�ಾ ನಡವ�ಯ ಚ�ೆ� ಬರುತ��ೆ ತತ�ಬಂ� ಇ�ಾ�ೆಯ

ಪ�ಗ�ಯ ಬ�ೆ� ಚ�ೆ� ನ�ೆಸುವ ಅವ�ಾಶ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಮರು ಪ��ೆ� �ಾಗೂ ಸಮ�ಾ�� ಮತು� ಸ�ಷ��ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ ಅ��ಾರ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ�

ಸ�ಾಧ����ೆ ಅಂದ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  ಅಧ����ೆ ಇರುತ��ೆ.

ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ�� ಸ�ೆಯ ಆನಂತರ ಸ�ಾ ನ�ಾವ�ಯನು� ಮೂರು �ನಗಳ ಒಳ�ೆ �ದ�ಪ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಎ�ಾ� ಸದಸ���ೆ, �ಾಲೂಕು ಮಟ�ದ

ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ೆಯ ಮುಖ�ಸ���ೆ ಅಗತ� ಕ�ಮ�ಾ�� ಕಳ��ಸುವ�ದಲ��ೆ �ೆ�� ಸ�ೆಯ�� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ��ಾ�ರಗಳ� ಮತು� �ಣ�ಯಗಳನು� �ಾಗೂ

ಅ��ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ�ಯನು� ಮುಂ�ನ ಸ�ೆಯ�� ಮಂ��, ಚ��� �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ �ೊ�ಸಲು ಅಗತ�

ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ�ವಂ�ೆ ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶ ಸೂ���ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕ ಅ�ವೃ�� ಪ��ೕಲ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� ಈ�ಾಗ�ೇ �ೕ�ರುವ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ��

ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� �ೕಜ�ೆ, ಸ�ಚ� �ಾರತ ಅ��ಾನ, �ೇಂದ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗದ ಅನು�ಾ�ನ ಅನು�ಾನ, ಮರಳ��ಾ��ೆ �ಾಜಧನ �ಾವ�, �ರು

�ೕರು ಸರಬ�ಾಜುಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, 20 ಕೂ� �ೆಚು� �ಷಯಗಳ ಪ�ಗ�ಗಳನು� ಗಮ�ಸ ಬಹು�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ, �ತ��ೆ �ೕಜ, ರಸ�ೊಬ�ರ ಪ��ೈ�ೆ,

�ೆ�  ೆ�� ಮತು� �ೆ�  ೆಸ�ೕ�ೆ, ಸ��� ದರದ�� ಕೃ� ಸಲಕರ�ೆಗಳ �ತರ�ೆ, �ೆ�ೆಯ �ೊಸ ತ�ಗಳ ಪ�ಚಯ, �ೈತರ �ೆಂಬಲ �ೆ�ೆಯ ಪ�ಗ�, ಕೃ�

�ಾ�ಾ�ನು �ೋ�ಾಮುಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆ, ಮಣು� ಪ��ೕಲ�ೆ, ಭೂ �ಾರ ಸಂರ��ೆ ಮುಂ�ಾದ 11 ಕೂ� �ೆಚು� �ಷಯಗಳ� ಕೃ� �ಾ���ಯ�� ಬಂದ�ೆ,

�ೋಟ�ಾ��ೆ �ೆ�ೆಗಳ ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಮತು� ಪ�ಗ�, �ೇ�ೆ� ಇ�ಾ�ೆಯ �ೕಜ�ೆಗಳ�, ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ ಮಕ�ಳ �ಾಜ�ಾ�, �ೈ��ಕ

ಗುಣಮಟ�, �� ಊಟದ ಅನು�ಾ�ನ, �ೌ���ಾಂಶದ �ೊರ�ೆ, �ಾ�ಥ�ಕ ಮತು� �ೌ�ಢ �ಾ�ೆಗಳ�� ಮೂಲ �ೌಕಯ�ಗಳ�, ಸಮವಸ�, �ೈಕ�

�ತರ�ೆ, �ೌ�ಾಲಯ, ಎ� �ಎ� � ಸ��ಗಳ ರಚ�ೆ ಮುಂ�ಾದ ಗಮ�ಾಹ� �ಷ¿ ◌ುಗಳ ಕು�ತು ಇನು� ಮುಂ�ೆ �ೆ��ಯ��

ಚ��ಸಬಹು�ಾ��ೆ. ಮ��ೆಯರ �ೕ�ನ �ೌಜ�ನ�, ಮ��ೆಯರು ಋತುಮ� ಯ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ�� ಮ�ೆ ಮತು� ಊ��ಂದ �ೊರ�ಡುವ ಅ�ಷ�

ಪದ��, ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ ಮೂಲ �ೌಕಯ�ಗಳ�, ಗ��� �ಾಣಂ�ಯರ ಆ�ೈ�ೆ ಕು�ತು ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ

ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ���ೆ ಉತ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.



ಪಶು ಸಂ�ೋಪ�ಾ ಇ�ಾ�ೆಗಳ �ೋಪ�ೋಷಗಳ�, �ೕನು �ಾ��ಾ ಇ�ಾ�ೆಯ ಪ�ಗ�, �ಾ�ಾ�ಕ ಅರಣ�ದ��ನ �ೆಡು�ೋಪ�, ಔಷ�ೕಯ ಸಸ�

ಸಂಪತು�ಗಳ ರ��ೆ ಈ ಎ�ಾ� ��ಾರಗಳ� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ��ಯ�� ಪ��ಧ��ಸ��ೆ. ಸಣ� �ೕ�ಾವ�, �ಾ��ೕಣ ರ�ೆ�, �ೇತು�ೆಗಳ�, �ದು�� 

ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�, �ೇಶ�  ವ�ವ�ೆ� ಅದರಲೂ� �ೇಶ�  �ೊಡುವ�� ಬ�ೕ ����  ಅಳವ��ೆ, ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ದ��ನ ಗುಣ ಮಟ�ದ

�ಾತ�, ತೂಕದ��ನ ಕ�ಮಬದ��ೆ ಇ�ೆಲ�ವ� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ��ಯ�� �ೋಪ�ೋಷಗಳ�ಯ�� ಚ�ೆ��ೆ ಒಳಪ�ಸುವ �ಷಯಗಳ�. ಆ�ೋಗ�

ಇ�ಾ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ೋ�ಗಳ ಅಂ� ಸಂ�ೆ�, ಆಸ��ೆ�ಗಳ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ, ಆ�ಾ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ�� �ಾ��ತ�ಾ�ರುವ ಸಮು�ಾಯ

ಆ�ೋಗ� �ೇಂದ�, �ಎ�� ಮತು� ಆ�ೋಗ� ಘಟಕಗಳ��ರುವ �ೈದ�ರು �ಾಗೂ �ಬ�ಂ� �ಾಯ� ಚಟುವ��ೆಯ ವರ�ಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ ಗ�ಂ�ಾ

ಲಯಗಳ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆಯ ಚಟುವ��ೆಗಳ�, ಪ��ಾ �ೋದ�ಮ, �ೈ�ಾ��ೆ, �ಾ��ೕಣ ವಸ�, ಬಡತನ �ಮೂ�ಲ�ೆ, ��ೕ�ೆ, �ೈಮ�ಲ�,

ಸಹ�ಾರ ಇ�ಾ�ೆಯ ಒಟು� 28ಕೂ� �ೆಚು� ಇ�ಾ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಷಯಗಳ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ಾ ಸ�ೆಯ�� ಅಳವ��ೆ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ಾ ��ಾ���ಗಳ �ಾಜ�ಾ�ಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ�� ಮೂಲಕ �ಾಗ��ೆ.

ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ಸ�ಾ�ರದ 20 ಅಂಶಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಬ�ೆ� ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಡುವ ಅ��ಾರ�ದ�ದು� ಆ�ಾಯ ��ಾ�

ಉಸು��ಾ� ಸ�ವ��ೆ �ಾತ�. ಆದ��ಂದ�ೇ, ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ���ೆ �ೆಚು� ಅಥ� ಮತು� ಶ�� ಬರುವ ಸಂಭವ��ೆ. �ಾ�ೆಂದು ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ��ೆ�

ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಅವ�ಾಶ ����ೆಂದು ��ೇಂ��ಕರಣದ ಬ�ೆ� ಒಲವ�ಳ�ವರು ಒ���ೇ ಖು� ಪಡುವಂ�ಲ�. ಸಂ��ಾನದ �ದು�ಪ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�

�ೊ��ರುವ ಅ�ೇಕ ಅ��ಾರಗಳ� ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�ಲ��ೆ ಇರುವ�ದು ನಮ� ಕಣ�ಮುಂ�ೆ ಇರು�ಾಗ ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ��ಯ ಯಶ���ೆ �ೕಜ�ಾಬದ�

�ಾಯ�ಕ�ಮ �ಾಕ�ೇ�ಾ��ೆ. �ೆ�� ಸ�ೆ�ೆ ಖುದು� �ಾಜ�ಾ��ಾ� ���ಷ� ಪ��ದ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾ ಹು�ೆ�ಗಳ� ಎ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ��ಯ��

�ಾಗವ�ಸುವ�� �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ ��ಾಂಕ �ಗ��ೊ�ಸ �ೇ�ಾ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ���ೆ �ಾಲೂಕು ಮಟ�ದ ಸ�ಾಯಕ ಕೃ�

ಅ��ಾ�, �ೋಟ�ಾ��ೆ ಅ��ಾ�, �ೇ�ೆ� �ಸ�ರ�ಾ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಪಶು ಸಂ�ೋಪ�ಾ ��ೕ�ಕರು ಮುಂ�ಾದ ಅ��ಾ�ಗಳ �ಾಜ�ಾ�

ಕ�ಾ�ಯ�ೊ���ೆ. �ಾಲೂಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪ�� �ಾಲೂ�ನ��ರುವ 50ಕೂ� �ೆಚು� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ��ಗಳ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು ಸುಲಭವಲ�.

ಆದ��ಂದ�ೇ ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ�� ಅ��ಾ�ಗ�ಲ��ೆ ಮತೂ�ಂದು �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯಂ�ಾಗ�ೆ ವ�ವ��ತ�ಾ� ನ�ೆ�ಾಗ�ೇ ಮೂಲ ಉ�ೆ�ೕಶ ಈ�ೇರಲು

�ಾಧ�.

ಪ�ಸು�ತ �ೆ�� ಸ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ ಅಗತ��ಾ� ರುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ ಇ�ೕ �ಾಜ�ದ�� ಜನ�ಾ�ಾನ�ರನು� �ಾಡುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೆನ���

ಪ��ಾರ �ಾಡುವ ಪ�ಯತ��ೇ ಆಡ�ತ ಯಂತ�ದ�� �ಾಣು��ಲ�. ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ಕಂ�ಾಯ ಸ�ವರು �ಾಜ�ದ ��ೆ��ಂದರ�� �.ಎ�  ಅವರನು�

ಉ�ೆ�ೕ��, �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ ಯ� �ೆ �ೇ��ೊಟು� ನ�ೆದ ಪ�ಗ� ಗಮ����ೕ�ಾ ಎಂದು ಪ�����ಾಗ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�  ಮುಖ� �ಾಯ�

��ಾ�ಹ�ಾ ��ಾ� �ೌನ ವ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾಯ� ನ ಇ.ಓ. ಗಳನು� ಎದುರು �����ೊಂಡು �ಮ� �ಾಲೂಕುಗಳ�� �ಂಗ��ೆ ಎಷು�

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಗ��ೆ �ೇ� �ೕ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ೕಜ�ೆ, ಬಡವರ ಮ�ೆ, ಕು�ಯುವ �ೕರು, �ಾ� ಕಡತಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಪ�ಗ�

ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾ���ೕ�ಾ ಎಂದು ಪ����ದ�ೆ �ಾವ �ಾಲೂಕು �ಾಯ� �ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಯೂ ಉತ��ಸು��ಲ�. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಮುಖ�

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�  ಅವರನು� ಕ�ೆದು ��ೆ�ಯ�� ಎಷು� �ೊಳ�ೆ �ಾ�ಗ��ೆ, ಸ��ತ�ಾದವ�ಗ�ೆಷು� ಎಂಬ ಪ��ೆ��ೆ ಉತ��ಸುವ��ರ�,

ಜಗ��ನ�� ಪ�ಥಮ �ಾ��ೆ ಇಂತಹ ಪ��ೆ��ಂದು ಬಂ�ೆಂಬಂ�ೆ ಗರ ಬ�ದು ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಂ�ರುವ�ದನು� ಕಂ�ೆ. ಒ�ಾ��ೆ ಆ�ೆಂಟು �ಂಗ��ಂದ

ಸ��ತ�ೊಂಡ �ಂಚ� ಪ�ೆಯಲು �ಾಲೂಕು ಕ�ೇ��ಂದ ಸ�ಾ�� ಕ�ೇ��ೆೆ �ತ� ಅ�ೆ�ಾಡುವ ನತದೃ�ೆ� �ಧ�ೆ�ಂದ ��ದು, ಬಡವ��ೆ

ಮಂಜೂ�ಾದ ಮ�ೆ ಕಟು�ವ ಕಂತು �ಾವ��ಾ� ಬ��ಾಡುವ ಕೂ��ಾ��ಕರವ�ೆ�ೆ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ �ೋಳ� ಆಡ�ತ ಯಂತ�ದ ಮ���ೆ ಬದು�ನ

�ಾಗ�ಾ� ����ೆ.

ಕ�ೆದ ಸದನದ�� ��ಾಪ�ರ ��ೆ�ಯ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�  ಮ��ಾ �ಾಯ� �ವ�ಹ�ಾ��ಾ��ಬ�ರ �ೕ�ೆ ಕತ�ವ� �ವ�ಹ�ೆಯ ಅ��ೇಕದ ಕು�ತು

�ೕ�ತ ಚ�ೆ��ಾ�ತು�. ಸ�� ಅ��ಾ�ಯ �ರುದ� �ಾ�ಾ ��ಕರು, ಅಂಗನ�ಾ�ಯ �ಬ�ಂ� ಗಳ�, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  �ೌಕರರು �ೇ�ದಂ�ೆ

�ಾ��ಾರು ಜನ ಸ�ಾ�� �ೌಕರರು �ೕ���ದು ಪ��ಭಟ�ೆ �ಾ�ದ�ರು. ಆ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಇರುವ ಗುರುತರ ದೂ�ೆಂದ�ೆ ತನ� ಅ�ೕನ ಕ�ೇ�ಗ��ೆ

��ೕ�  �ೇ� �ೕ� ಕತ�ವ��ೋಪ ಎಸ�ರುವ �ಬ�ಂ�ಗಳನು� ತ�ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೆಲವ��ೆ �ೋ�ಸು �ೕ� ಕ�ಮ ಜರ� ಸು���ಾ��ೆ

ಎಂಬು�ಾ�ತು�. ಘಟ�ೆಯ ಕು�ತು �ವರಗಳನು� �ೆದ ಕು�ಾ� �ೋ�ಾಗ, �ೕ�ಾ��ಾ� �ೇ� �ೕ�ದ ಕ�ೇ�ಗಳ�� �ೆಲ �ಬ�ಂ�ಗಳ� ರ�ಾ

ಅ��ಯನು� �ೕಡ�ೆ �ೈರು �ಾಜ�ಾ�ದ�ದು� ಅ���ೆ ಬಂತು. ತುಕು� ��ದ ಆಡ�ತ ಯಂತ��ೆ� ಸ�ಾಗ�ೆ ತರಲು ಸ�ಾ�ರದ ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಯ



�ೕಜ�ೆ ‘ಸ�ಾಲ’ದ ಆ�ದ �ಾತು ತಪ�ಲ�, �ೇ�ದ ಸಮಯ�ೆ� �ೕ�ೊಲ� ಎಂಬ �ೂೕಷ�ೆ �ಟ��ೆ, ವೃ�ಾ�ಪ� �ೕಜ�ೆಯ ಅ�� ಸ���ದವರೂ

�ಾಯುವ�ದರ ಒಳ�ಾ� �ಂಚ� ಬರ� ಎಂಬಂ�ಾ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� ಜಂ�ಾಟದ ನಡು�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಗ��ೆ �ೆ�� ಸ�ೆ �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ

���ರುವ�ದು ಸ���ಾಡ�ತ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಬತ���ೆ�ೆ �ಕ� ಒಂದು ಪ�ಬಲ ಅಸ�. ಇದರ ಪ�ಣ� ಅವ�ಾಶವನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಗಳ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು.

�ಾಜ�ದ�� ಇರುವ 6, 020 ಕೂ� �ೆಚು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಇನು� ಮುಂ�ೆ �ೆ��ಾ�ಕ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ ಮೂಲಕ �ೊಸ ಚಟುವ��ೆ�ಂ��ೆ ಗ��

ನ��ೆಯ �ೆ�ೆ� �ಾಕ��ೆ. �ಾ��  ಸ�ೆ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಮ ಸ�ೆ�ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಬಂ�ಲ�, �ಾಲೂಕು ಮತು� �ೋಬ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸೂಚನ ಪತ�

ಪ�ೆದು ಬರು�ಲ� ಎನು�ವ ಸಣ� ಪ�ಟ� ದೂರುಗಳ� �ಾಯ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ�  �ೆ�� ಅಥ� ಪ�ಣ� ಚಟುವ��ೆಗಳ �ಾಣ�ಾ� ತನ� �ಾಯ�ಕ�ಮ

�ಾ�ರಂ�ಸ��ೆ. ಈ�ಾಗ�ೇ ಸರ�ಾರ �ಾ�ಮ ಗ�ಂ�ಾಲಯಗಳನು� ಪಂ�ಾಯ� �ೆ ವ�ಾ���ರುವ�ದು ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ೆ�ೆ��ಾ�ದು�, ಸಂ��ಾನದ

ಆಶಯ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ��ೆ.

�ೆ�� ಸ�ೆಯನು� ಅತ�ಂತ ಅಥ�ಪ�ಣ��ಾ�� ಮುನ��ೆಸ�ೇ�ಾದ ಜ�ಾ�ಾ�� ಜನ ಪ����ಗಳ�ಾ��ದು�, ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗ�ಾದ ಪಂ�ಾಯ� 

ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ಕರಣ ವ�ವ�ೆ��ೆ �ೆಚು� ಶ���ೊಡಲು ಪ�ಪ�ಣ� ಮಟ�ದ�� �ೊಡ�� �ೊಳ��ೇಕು. ಪಂ�ಾಯ�  ಮಟ�ದ��

�ೆ�� ಸ�ೆ ನ�ೆಸಲು ���ರುವ ಅವ�ಾಶ ನಮ� ಪಂ�ಾಯ�  ಅಧ��ರು ಮತು� ಸದಸ�ರು ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಬಳ��ೊಳ��ವ ಅಗತ��ದು�, ���ರುವ

ಅವ�ಾಶವನು� ಉಪ�ೕ���ೊಂಡು ಪ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�  ಒಂದು ಸರ�ಾರದಂ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡ�ೇಕು. �ಾ�ಾಗ�ೇ �ೋದ�ೆ ‘�ೊಟ�

ಕುದು�ೆಯನು� ಏರ�ಾಗದವನು �ೕರನೂ ಅಲ�, ಶ�ರನೂ ಅಲ�’ ಎಂಬ �ಾ�ನಂ�ಾಗಬಹುದು.

• �ೋಟ ��ೕ��ಾಸ ಪ��ಾ�


