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ಮ��ೕಹ�� ಮದನ �ೂೕಹನ

ಕ�ಾ�ಟಕ

�ಾಜ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಹಲವ�

�ೊಸತು ಗ��ೆ ಮುನು�� ಬ�ೆದ �ಾಜ�. ಪಂ�ಾ ಯ�

�ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ದುಂಡು �ೕ�ನ

ಸ�ೆಗಳ�� ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಪ��ಾ�ಪ�ಾದ ಬ�ೆ� ನ��

ಪಂ�ಾ ಯ� �ಂ�ೋ ವ�ವ�ೆ� ಕೂ�ಾ

ಕ�ಾ�ಟಕದ���ೕ �ಾ��ೆ ಬಂತು. ಇದು �ಾಜ�ದ

ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾ� ನ�� ಪಂ�ಾಯತ �ಾಜ

ಸಂ�ೆ�ಗ�ಗ ಒದ��ದ �ಾಲು ಎಷು� ಎಂದು �ೋ� -

ಸುವ ವ�ವ�ೆ�. ಪ�� �ಾಜ�ದ ಅಯವ� ಯ  ದ��

ಇಂಥ�ೊ�ಂದು ವ�ವ�ೆ� ಇರು ವದು ಅ�ೇ��ೕಯ, ಮತು� 

ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕ ಕರಣ ಪ��ೂೕಗ ���ಾ �ೕಲ �ಾ�

�ೆ�ೆಯಲು ಅ�ೊಂದು �ಾಧನ.

ಧಮ��ಂ� �ೇತೃತ�ದ ಸ�ಾ�ರ ದ�� ಹಣ�ಾಸು ಮಂ�� ಮತು� ಉಪಮುಖ�ಮಂ�� �ಾ�ದ� �ದ��ಾ ಮಯ� 2005-06 ಬ�ೆ�

ಮಂ� ಸು �ಾಗ �ೇಶದ� �ೇ �ೂಟ� �ೂದಲ �ಾ��ೆ ಪಂ�ಾಯ� �ಂ�ೋ ವ�ವ�ೆ� ಯನು� ಅಳವ���ೊಂಡು ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ�

ಚ��ೆ�ಯ�� �ೊಸ ಅ�ಾ�ಯ ಬ�ೆದರು. ಯ��ರಪ� ನವರ ಕೃ� ಬ�ೆ� �ೆ �ಕ� ಪ��ಾರ ಇದ�ೆ� �ಗ�ೇ �ೋ�ತು ಎಂಬುದೂ

�ಜ�ೇ.  ಈ ಚ��ಾ�ಹ� �ೆ�ೆ� ಯನು� �ಾಕಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಟ�ದು� ಕ�ಾ�ಟಕ  ಸ�ಾ�ರದ ಅ��ಾ� ವಗ�. 2003 ರ��

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾನೂ� ನ�� ಆ��ಾಗ� ಬದ �ಾವ �ೆಯ �ಲಕ �ೕಡ�ಾದ �ೆ��ನ ಅ� �ಾರವನು� ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ವ�ಾ��ಸುವ ಪ��� ಯ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಂ�ೋ ವ�ವ�ೆ� �ಾ��ೆ ಬಂತು. ತಮ�ದಲ�ದ �ಾಧ�ೆ�ೆ, �ಾವ

�ೕ��ಯನು� ಬಯಸ�ೆ �ಾಜ�ೕಯ ಧು�ೕಣತ� ತನ� �ಾ��ಾ� ಕ �ೆಯನು� ಪ�ದ���ತು. ಅಂ��ಂದ ಇಂ�ನವ�ೆ�ೆ ಈ �ೊಸ

ಪದ�� ಮುಂದುವ���ೆ.

ಪಂ�ಾಯ� �ಂ�ೋ ವ�ವ�ೆ� ಬರುವದ��ಂತ �ೂದಲು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಒದ�ಸುವ ಸಂಪ ನೂ�ಲದ �ೆ�ಾ��ಾರ

�ೊಂದಲ ಮಯ �ಾ�ತು�. ಎಲ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�  �ೇಂದ� ವಲಯ, �ಾಜ� ವಲಯ ಮತು� ��ಾ� ವಲಯಗ�ೆಂದ ವ�ೕ�ಕರಣದ ���ೕ

ಇರು��ತು�. �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ವಲಯಗಳ��ನ �ೆಲವ� �ೂೕಜ�ೆ ಗಳನು� ��ಾ� ವಲಯದ �ಾಯ� ಕ�ಮಗ ��ೆಂ��ೆ �ೋ��,

ಅವ�ಗಳನು� �ರು ಹಂತ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಹಂಚ�ಾಗು��ತು�. ಇ�ೆ ಲ�ವ� ಬ�ೆ� �ೊ�ೆ�ೆ ಇರುವ ಸಂಬಂ�ತ

�ಾಖ�ೆಗಳ�� ಇರು��ದ�ವ�.

ಈಗ  ಅಂತಹ �ೊಂದಲಗ�ಲ�. ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೆ ಒದ� ಸ�ಾ �ರುವ ಸಂಪನೂ�ಲದ ಪ��ಾಣ ವ�ವ��ತ �ಾ� ಬ�ೆ�

�ಾಖ�ೆಯ� �ೇ �ೊ�ೆಯುತ��ೆ.  ಎಲ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ ಳ��  �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ �ಾಲನು� �ಂಗ��,  �ೂೕಜ�ೆ ಮತು�

�ೂೕಜ�ೇತರ �ೆಚ�ಗಳನು�  �ರು ಹಂತ ಪಂ�ಾಯತ �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ�ಗ ವ�� �ೊಟ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನ�ಯ ಹಂಚ �ಾಗು���ೆ.

ಈಗ ಒದ�ಸ �ಾ�ರುವ  �ಾ��  ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ.
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•ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�  ಗ��ೆ,   �ೂಜ�ೆ ಮತು� �ೂೕಜ �ೇ ತರ �ೆಕ�ದ�� ಬರುವ ಹಣವನು� ೪೦ ವಲಯಗಳ �ಲಕ ಹಂಚ -

�ಾ ಗು ���ೆ. �ೕ�ೆ ಹಂಚು�ಾಗ �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸರ�ಾರದ �ಾಲುಗಳನು� ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ� �ೋ�ಸ�ಾ��ೆ.

•ಪ��  �� �ೆಯ��ನ,  ��ಾ� ಪಂ�ಾ��  �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ ��  ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ೂೕಜ�ೆಗಳ �ಾಲು 

•ವಲಯ�ಾರು ಹಂಚು� �ೆ ಯ�� ಪ�� �� �ೆಗಳ �ಾಲು. 

�ೂೕಜ�ೇತರ �ೆಚ�ದ ಬಹು�ಾಲು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ೂೕ� ತ �ಾದ �ೌಕರರ ಸಂಬಳ �ಾ��ೆಗ��ೆ �ೋಗು ವ -

ದ�ಂದ ಅ�ವೃ�� ದೃ�� �ಂದ  ಗಮ ನ ಹ� ಸ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು �ೂೕಜ�ಾ �ೆಚ�ದ �ೕ�ೆ�ೕ.

2014-15ರ ಬ�ೆ� ನ��  ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೂೕಜ�ಾ �ೆಚ��ೆ� ಒದ� �ದ ಒಟು� ಹಣ ರೂ ೧೦,೪೮೦.೭೦ �ೋ�. 

�ೂದಲ �ಾ��ೆ ಈ �ೂತ�  ಐದಂ�ಯ �ೋ� ಗ��ೆ ಏ��ೆ. ಕ�ೆದ ಏಳ� ವಷ�ಗಳ��, �ರು ಪಟು� ಏ��ೆ�ಾ��ೆ. ಇದ ರ��

�ೇಂದ�ದ �ಾಲು ಒಂದು ರೂ�ಾ� ಯ�� 8 �ೈ�ೆಯಷು� ಅಂದ�ೆ ರೂ ೮೦೪.೬೩ �ೋ�.  �ಾಜ�ದ  ೩೦ �� �ೆಗಳ�� ರುವ ��ಾ�

ಪಂ�ಾ ��, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ��ಯ ಸಲು �ಾ� ಒದ� �ಾ�ರುವ ಹಣ ಸ�ಾಸ�  ರೂ

೩೪೯.೩೩ �ೋ�. ಒಂದು �ಂಗ��ೆ ಸು�ಾರು ರೂ ೨೭.೪೦ �ೋ�.

ನಲವತು� ವಲಯಗ��ೆ  ಹಂಚುವ  ಈ ಹಣದ��,  �ೇ ೮೪ರಷು� ಹಣ ಬ�ೕ ೧೪ ವಲಯ ಗ��ೆ �ೋಗುತ��ೆ. ಅದರ �� � ಅ�

�ೆ��ನ ಹಣ, ಸು�ಾರು �ೇ ೩೦ರಷು� �ಾ�ಥ�ಕ ಮತು� �ಾಧ� �ಕ ��ಣ (ರೂ ೨೯೨೯ �ೊ�) �ಾಗು ವಸ� (ರೂ  ೧೦೧೯.೯೮

�ೋ�) �ೕಸ�ಾ��ೆ.

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಎರಡು �ೕ���ೆಗ��ೆ �ೊಡುವ (ರೂ ೮೪೩.೭೩ �ೋ�) ಅನು�ಾನ �ಟ��ೆ, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ

ಕ�ಾ�ಣ, ಮತು� �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ ವಲಯ (ರೂ೧೪೩೬. ೩೯ �ೊ�), ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ (ರೂ೪೬೮.೦೨ �ೋ�), ಆ�ೋಗ�

(ರೂ೧೦.೬೮ �ೋ�),  �ಾ��ೕಣ �ೕರು ಪ��ೈ�ೆ(ರೂ೨೩೬.೫೨ �ೋ�), ಪ��ಷ� ವಗ�ದ ಕ�ಾ�ಣ (ರೂ೩೮೨.೫೮ �ೋ�), ಪ��ಷ�

�ಾ� ಕ�ಾ�ಣ (ರೂ೧೨೯.೦೪ �ೋ�), �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಕ�ಾ�ಣ  (ರೂ೧೮೬.೬೩ �ೋ�), ಪಶು ಸಂ�ೋಪ�ೆ (ರೂ೧೫೪.೫೮

�ೋ�), ಮತು� ರ�ೆ�, �ೇತು�ೆ �ಾಮ�ಾ� (ರೂ ೧೫೯.೨೦ �ೋ�) ಗ��ೆ �ೋ��ೆ.  ಉ�ದ  �ೇ 16ರಷು� ಹಣವನು�  ೨೬ 

ವಲಯಗ��ೆ �ೊಡ�ಾ��ೆ.

ಈ �ೂೕಜ�ಾ ಅನು�ಾನದ �ೊಡ� �ಾಲನು� ಅಂದ�ೆ ರೂ 5166.61 �ೋ�ಗಳನು� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ� (�ೇ.

೪೯.೨೯%).  �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ�� ಗ��ೆ  ರೂ ೩೩೬೨.೦೯ �ೋ� (೩೨.೦೮%) ಮತು� �ಾ�ಮ  ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಅ� ಕ��

ಅಂದ�ೆ  ರೂ೧೯೮೨ �ೋ� (೧೮.೯೨%). ೪೦ ವಲ ಯ ಗಳ�� ��ೇಷ ಘಟಕ �ೂೕಜ�ೆ,  �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ, ಸಣ� �ೕ�ಾವ�,  ��ಜನ

ಉಪ�ೂೕಜ�ೆ ಮತು� ವಸ�ಗಳಂಥ ಐದು ವಲಯಗಳನು� �ಟ��ೆ  ಉ��ೆ�ಾ� ವಲಯಗಳ��  ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗ��ೇ �ೆ��ನ

ಹಣ  �ಗುತ��ೆ.  �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಹಣ �ಗುವ�ದು �ೇವಲ ೨೧ ವಲಯಗಳ�� �ಾತ�. ಉ�ದ  ೧೯ ವಲಯಗಳ��

ಅವ�ೆ� �ಾವ �ಾಲೂ ಇಲ�.  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ  �ೇವಲ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ��ೆ�ೕ ಹಣ �ಗುತ��ೆ.

2014-–15ರ ಬ�ೆ� ನ �ವರಗಳನು� �ೋ�ದ�ೆ ಇದು ಅಥ��ಾಗುತ��ೆ.  ��ೕ�ೆ, ಯುವಜನ �ೇ�ೆ (ರೂ೧೩.೬೨ �ೋ�), �ಾ��ೕಣ

�ೕರು ಪ��ೈ�ೆ (ರೂ೧೬೧.೫೨ �ೋ�); ಪ��ೇ�ಾ�ವೃ�� ಮತು�  ಇತ�ೇ �ಾ��ೕಣ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�,( ರೂ೪೦.೫೦ �ೋ�);

�ಾ��ೕಣ ಇಂಧನ (ರೂ೪.೩೦ �ೋ�); ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾನ (ರೂ೫೯೧.೩೦ �ೋ�); ಸಣ� �ೕ�ಾವ�

(ರೂ೭೬  ಲ�); ವಸ�  (ರೂ೧೦೧೯.೯೮ �ೊ�),  ಮತು� ಜ�ಾನಯನ ಅ�ವೃ��  (ರೂ ೧೫೦ �ೋ�).   ವಸ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ

�ೕ���ೆಯ�� ಒದ�ಸುವ ಸಂಪನೂ�ಲ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ಾತ� �ಗುತ��ೆ�ೕ �ೊರತು, ��ಾ� ಮತು�
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�ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ಗುವ�ಲ�.  �ಾ�ೆ�ೕ  �ಾ�ಥ�ಕ ಮತು� �ಾದ��ಕ ��ಣ, ಜ�ಾ�ೋಗ�, �ಾ��ೕಣ ಆ�ೋಗ�

�ೇ�ೆ, �ಾ��ೕಣ ಉ�ೊ�ೕಗ �ೂೕಜ�ೆ �ೂದ�ಾದ  ೩೨ ವಲಯಗಳ��, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಗ��ೆ  ಒಂದು �ೈ�ೆಯನೂ� ಒದ � -

ಸ�ಾ�ಲ��ೆಂಬುದು  ಗಮ�ಾಹ�.

�ಾಜ�ದ ಬ�ೆ� ನ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಟ� �ೆ�ೆದು ಒಂಬತು� ವಷ�ಗ�ಾ��ೆ. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ

ಒದ�ಸ�ಾಗು��ರುವ ಸಂಪನೂ�ಲವ� �ೆ�ಾ�ಗು���ೆ. ಆದ�ೆ ಇದ�ಾ�� ಬಳ�ರುವ �ಾನದಂಡ, ಅದನು� �ರು ಹಂತದ

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಹಂಚುವ ಕ�ಮ ಇ�ಾ��ಗಳ ಬ�ೆ� ಇನೂ� ಅ�ೇಕ �ೊಂದಲಗಳ� ��ಾರ�ೆ�ಾಗ�ೇ�ಾ��ೆ.

ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ೊ��ರುವ ಹಣ, ಮತು� ಅದ�ಾ�� �ೂೕ�ತ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� �ಾ��ೕಣ ಜನರ �ೇಕು �ೇ��ೆ ಮತು�

ಆ�ೆ�ೕತ�ರಗನು� ಪ���ಂ�ಸುವಂತಹ  ಜನರ �ೂೕಜ�ೆಗ�ಾಗು���ೆ�?  ಇದ�ೆ�  ಉತ�ರ �ೊಡುವದು ಕಷ�ಕರ�ೇ. ಏ�ೆಂದ�ೆ

ಅಂತಹ �ಾವ ಪ�����  ಸರ�ಾರವ� ತನ� �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ�ಸುವ�� �ಾ�ಸು��ಲ�. ಈ�ರುವ �ಾನೂ�ನಲ� ನಗರ

ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಆ�ಾರ�ಾ�ಟು��ೊಂಡು  ಸಮಗ� �ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ�ಸಲು ��ಾ�

�ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಗಳನು� ಸರ�ಾರವ� ರ�ಸ�ೇ�ೆಂ��ೆ. ಇದು �ಾಯ�ಗತ�ಾ��ೕ ಇಲ�. ಅಥ�ಾ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ

ಅ��ಾ�ಯವನು� ಪ�ೆ�ೕಕ�ಾ� ಸಂಗ��� ಅದನು� ತನ� �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆಯ�� ಅಳವ�ಸುವ �ಾವ ಬದ� ವ�ವ�ೆ�ಯನೂ�

�ಾ�ಲ�.

�ಂ�ನ �ನಗಳಂ�ೆ ಇದು ಅ��ಾ�ಗಳ� ತ�ಾ��ದ �ೂೕಜ�ೆ�ೕ �ೊರತು ಜನರ �ೂೕಜ�ೆಯಲ�. ಇದರ �ಾಧ��ೆ

�ಾಧ��ೆಗಳ ಬ�ೆ� �ಾವ �ೇ��ೆಯ��� ಚ�ೆ��ಾಗುವ�ಲ�. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಇದರ ಬ�ೆ� �ಾವ

ಅ��ಾ�ಯವನೂ� ವ�ಕ� ಪ�ಸುವಂ�ಲ�.  ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸೂ��ದ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಗಳನು�  ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ಾಚೂ

ತಪ��ೇ ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡ�ೇ�ೇ �ೊರತು, ಅದರ�� ಸ��ೕಯ �ೇ��ೆಗ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾವ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು�

�ಾ��ೊಳ��ವ ಅವ�ಾಶ�ಲ�. ಪ�ವ� ��ಾ��ತ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ �ೊ�ೆ ಹಣ ಬರುತ��ೆ�ೕ �ೊರತು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ತಮ� �ೇ��ೆಗಳಂ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�ಸಲು  ಹಣ ಬರುವ�ಲ�. 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಹಣವನು� �ಾವ �ಾನದಂಡದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊಡ�ಾಗು���ೆ ಎನು�ವದು �ೊ�ಾ�ಗುವ�ಲ�.

�ಾನದಂಡ ರೂ�� ಅದರಂ�ೆ ಹಣವನು� �ೊಡ�ೇ�ೆನು�ವ �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗದ ��ಾರಸು ಗಳನು��ಾ��ೆ ತರುವ��

ಸ�ಾ�ರ ತ�ೆ�ರುವ �ಳಂಬ �ೋರ�ೆ ಎಲ�ವನೂ� ಅಸ�ಷ�  �ಾ�ಸುವ�� ಮುಖ� �ಾತ�ವ���ೆ. ಇ��ಯ ತನಕ �ರು ಹಣ�ಾಸು

ಆ�ೂೕಗಗಳ�  ತಮ� ವರ�ಗಳನು�  �ೊ���ೆ.  ಆ�ೂೕಗದ ��ಾರಸುಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ ಎಷ�ರ ಮ���ೆ ಒ�� �ಾ��ೊ���ೆ

ಎನು�ವ �ಾ�� �ಾರ ಬ�� ಇಲ�. ಸ�ಾ�ರದ ಬ�� ಈ �ಾ�� ಇರುವಂ�ೆ �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಇದ�ಂ�ಾ�  ಹಣ�ಾಸು

ಆ�ೂೕಗವನು� ರ�ಸುಸುವ�ದರ �ಂ�ನ �ಲಭೂತ ಉ�ೆ�ೕಶವ�ೆ�ೕ ಸ�ಾ�ರ ��ೆ�ೊ���ೆ. 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೕಡುವ ಸಂಪನೂ�ಲವನು� �ಾವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಹಂಚ�ೇಕು ಎನು�ವದ�ೆ� �ೇ�ಾಗುವ

�ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ದ ಅ�ಾವ ಎದು� �ಾಣು���ೆ.  ಇದನು�  ಪಂ�ಾಯತ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೊಡ�ಾ�ರುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು�

ಸೂ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆ ನ�ೆಯ� �ೇ �ೕಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಸ�ಾ�ರ �ೇಳ�ತ��ೆ. ಆದ�ೆ ವಷ� ವಷ�ಕೂ� �ೇಕ�ಾ�ಾರು �ಾ�ನ��

ಏ��ತಗ�ರುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಚಟುವ��ೆ ನ�ೆಗಳ� ಸಂಪನೂ�ಲಕೂ� ಅ�ಾ�ಥ� ಸಂಬಂಧ�ೇ ಇರುವ��ಲ�.

ಈ ವಷ�ದ ಬ�ೆ� ನ��   ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ತ�ಾ  �ೇ ೪೯.೨೯,  ೩೨.೨೮, �ಾಗೂ ೧೮.೯೧ರಂ�ೆ
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ಸಂಪನೂ�ಲ ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. 

೨೦೦೮–-೦9�ಂದ ಈ�ೆ�ೆ ��ಾ�

ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾಲು, ಕ��ೕಣ

ಏ�,ಮುಂ�ನ ವಷ�ಗಳ��  ಒ��  �ೇ

೫೭.೨೭�ೆ�  ತಲು� ಈಗ ಮ�ೆ�  �ೇ ೪೯.೨೯�ೆ� 

ಬಂ��ೆ. ಇದರಂ�ೆ �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ

�ಾಲು �ೂದಲು ಕ�ಷ� ಮಟ�ದ��ದ�ದು� (

೨೦೦೮–೦೯ರ�� �ೇ. -೨೧.೨೩) ಕ��ೕಣ

ಏ��ೆ�ಾ�  ಈಗ  �ೇ.೩೨.೨೮�ೆ� ಏ��ೆ. 

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ� �ಾಲು �ೆಳ�ೆ�

ಇ�ಯುತ��ೇ ಇ�ೆ.  ಒಂದು �ಾಲ�ೆ�

�ೇ೩೭.೨೩ರ��ದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ

�ಾಲು ಈಗ ಅದರ ಅಧ��ೆ� ಬಂದು �ಂ��ೆ.

�ೋ�ಗ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ರು ಹಂತದ

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಜನರ�ೊಡ�ೆ

�ರಂತರ ಸಂಪಕ��ರುಹಂತ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��. ಇ�ೕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ವ�ವ�ೆ�ಯು ಪ��ಾ ಮ �ಾ��ಾ��ೆ�ೂೕ

ಇಲ��ೕ  ಎಂದು ��ಯುವದೂ  �ಾಮ

ಪಂ�ಾ�� ಮಟ�ದ��. ಆದ�ೆ

ಅದ�ೆ��ೊ�ೆಯವ ಸಂಪನೂ�ಲದ �ಾ�ನಲ�

�ಾತ� �ರಂತರ ಇ��ೆ ಕಂಡುಬರು���ೆ. ಇದರ

ಅಥ� ��ೇಂ��ೕಕರಣದ  ಪ��ೂೕಗದ��

ಎ���ೂೕ ಎಡವ�ಾ���ೆ ಎಂಬುದು ಸ�ಷ�.

�ಾ��ೕಣರ  ಜನ �ೕವನ�ೊಂ��ೆ 

�ೆ�ೆ�ರುವ �ಾ�ಥ�ಕ ��ಣ , ಜ�ಾ�ೋಗ�,

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ, ರ�ೆ�

ಸಂಪಕ�, �ೂದ�ಾದ ವಲಯಗಳ��  �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ಾವ �ಾಲೂ �ಗುವ�ಲ�.

ಸಂಪನೂ�ಲದ�� �ಾ�ಲ�ದ ವಲಯಗ��ೆ

ಸಂಬಂ��ರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು�  �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾಧ��ೇ?

ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ�ೕ ಹಂತದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�

�ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸು��ರುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ��
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�ಾವ ತರಹದ �ೕಲುಸು��ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ��ಗ��ೆ �ಾಧ�?

ಇದ�ೆ� �ದಶ�ನ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೊ�ೕಗ �ೂೕಜ�ೆಯ ಅಂಗ�ಾ� �ೇಂದ��ಂದ ಬರುವ ಹಣ.  ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಅನು�ಾ�ನ �ಾಗ -

�ೇ�ಾ�ರುವದು  �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮಟ�ದ��.  ಆದ�ೆ ಬರು��ರುವ ಎಲ� ಹಣವನು� ��ಾ�

ಪಂ�ಾ���ೆ �ೕ�, �ಾ�ಮ ಮತು� �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ೊ�ೆ� ಸುತ��ಾ��ೆ. ಅ�ಕೃತ �ಾ��ಯ ಪ��ಾರ  ೨೦೦೭-–

೦೮ ರ��, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಇದರ�� �ಂಹ �ಾಲು �ೊಡ�ಾ�ತು�. ಮುಂ�ನ ವಷ��ಂದ �ಾಲು �ಂತದು� ಇ��ಯ ತನಕ

ಮುಂದುವ���ೆ.  ಇದು �ೕ�ೆ ಏ�ೆ ಆ�ತು ಎಂದು �ಾರು ಈ ತನಕ �ೇ�ಲ�. ಇದು ��ೇಂ��ಕರಣ ತತ��ೆ�

�ರುದ��ಾ�ರುವ��ೆಂದು �ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� �ಾ��ದರೂ, ಇದರ ಬ�ೆ� �ಾಸನ ಸ�ೆಯ�� ಎಂದೂ ಚ�ೆ��ೕ ಅ�ಲ�.

ಇದ�ಂದ ಉದ�ವ�ಾಗುವ ಒಂದು ಪ��ೆ��ಂದ�ೆ ಚಟುವ��ೆಯ ನ�ೆಯ ಪ��ಾರ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನೂ� ಹಣವನೂ�  ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೊಡ�ಾ��ೆ�ೕ?  ಇದರ ಉತ�ರ �ೌದು ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೆಂ�ಾದ�ೆ,  ಚಟುವ��ೆ ನ�ೆಯನು�

ತ�ಾ�ಸುವ���ಾಗ�ೕ ಅದನು� ಅಥ�ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಯ�ಗತ �ಾಡುವ�� �ೋಷ��ೆ ಎಂಬುದು ಸ�ಷ�.  �ಾವ �ೕ�ಯ��

�ೋ�ದರೂ ಇದನು�  ಪ�ನ��ಮ��ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಅದರ ಬ�ೆ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾವ �ಾಳ�� ಇಲ�. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ�ಯ ಪ����ಗಳ� ಅದರ ಬ�ೆ� ತ�ೆ�ೆ���ೊಂ�ಲ�. ಮ�ೊ�ಂದು ಮಹತ�ದ �ಷಯ�ೆಂದ�ೆ ಒದ��ದ ಹಣ ಎಷ�ರ ಮ���ೆ

ಖ�ಾ���ೆ. ಅದರ ಸದುಪ�ೂೕಗ�ಾ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೇ ಎನು�ವದನು� ��ಯುವ �ಾವ ವ�ವ�ೆ�� �ಾ�ಸು��ಲ�. ಹಣದ

�ೊ�ೆ�ೕ ಹ�ದು ಬರು��ರು�ಾಗ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಅದನು� ಉಪ�ೂೕಗ ಎಷ�ರ ಮ���ೆ �ಾ��ೊಂಡು

�ಾ�ೕ�ಾ �ವೃ��ಯ�� ತಮ� ಸ��ಯ �ಾತ� ವ�ಸು���ೆ ಎನು�ವ �ಾರದಶ�ಕ ವ�ವ�ೆ��ಾಡುವ ಅಗತ� ಎಂ��ಂತ ಇಂದು

�ಾ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದನು� �ಾಡುವವರು �ಾರು?

(��ಯ ಪತ�ಕತ��ಾ�ರುವ �ೇಖಕರು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಕು�ತು ಅಧ�ಯನ ನ�ೆಸು���ಾ��ೆ)


