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�ಾಂದ��ಕ �ತ�

�ಾಜ�ದ�� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ� ವ�ವ�ೆ� �ಾ��ೆ ಬಂ�ಾಗ ‘ಇದು ಅ��ಾರದ ��ೇಂ��ೕ ಕರಣ ಅಲ�. ಭ��ಾ��ಾರದ ��ೇಂ��ೕಕರಣ’

ಎಂದು �ೆಲವರು �ೕ�ೆ �ಾ�ದ�ರು. ಕ�ೆದ 20 ವಷ� - ಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಈ �ಾತು �ಜ �ಾಗು���ೆ. �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ���ಂದ ��ದು ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯವ�ೆ�ೆ ಬಹು�ೇಕ ಎಲ� ಕ�ೆ ಲಂಚಗು�ತನ �ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ ಒಂದು

�ಾಗ�ಾ��ೆ. ಲಂಚ ಇಲ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೆಲಸ ನ�ೆಯುವ��ಲ� ಎನು�ವ ಮಟ��ೆ� ಬಂದು �ಂ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ೇವಲ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ದೂ�ದ�ೆ ಫಲ�ಲ�. ಇತರ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��, ಸದಸ�ರು, �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅಧ�� ಸದಸ�ರೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಆ�ೆ�ೆ

ಬ��ಾ��ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಬಹುಮ���ೆ ಅ��ಾ��ಾ�ಗಳ ಹಣ�ಾಹ �ಲ�ಾತು�ಾ��ೆ. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಯಮ ಗಳ� ಇದ�ೆ�

ತನ��ೇ ಆದ �ೊಡು�ೆ ಯನು� �ೕಡು���ೆ. ಈ �ಂ�ೆ ಒಬ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಎಂ��ಯ� ಒಂದು �ಾಗದ�� ಕ�ಷ� 5 ವಷ�

ಇರು��ದ�. ಅ�ೇ �ೕ� �ಾಯ��ಾಲಕ ಎಂ��ಯ� �ಾಗೂ ಇತರ ಅ��ಾ�ಗಳ� 5 ವಷ� ಇರು��ದ�ರು.

ಒಂ�ೇ �ಾಗದ�� ಬಹಳ �ಾಲ�ಂದ ಒಬ� ಅ��ಾ� ಇದ��ೆ ಸ�ಜನ ಪ��ಾತ ಮತು� ಭ��ಾ��ಾರ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ�

ಎ�.�.ಕು�ಾರ�ಾ�� ಅವರು ಮುಖ�ಮಂ���ಾ�ದ� �ಾಲದ�� ಅ��ಾ�ಗಳ ಅವ�ಯನು� 2 ವಷ��ೆ� ಇ�ಸ�ಾ�ತು.

�ದ��ಾಮಯ� ಸ�ಾ�ರ ಅದನು� ಒಂದು ವಷ��ೆ� ಇ���ೆ. �ೕ�ೆ ಒಂ�ೇ ವಷ��ೆ� ಅ��ಾ�ಗಳನು� ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ

�ಯಮ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಭ��ಾ��ಾರ �ೆ�ಾ���ೆ ಎಂದು ಆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಇರುವವರು �ೇಳ��ಾ��ೆ.

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಅವರು ಎಂ��ಯ� ಕ�ೆಯ�ೆ�ೕ �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಪ�� ವಷ� ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾ���ೊಳ�ಲು ಅಥ�ಾ ವಗ� �ಾಡದಂ�ೆ

�ೋ��ೊಳ�ಲು ಅವರು ‘ಬಂಡ�ಾಳ’ ಹೂಡ�ೇ �ೇಕು. �ೕ�ೆ ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂ� ಅ��ಾರದ�� ಉ�ದವರು ಅಥ�ಾ ಬಂಡ�ಾಳ

ಹೂ� ಅ��ಾರ�ೆ� ಬಂದವರು ಸುಮ��ೆ ಕು��ರಲು �ಾಧ��ೇ ಇಲ�. ಈಗ �ಾವ� ಹೂ�ದ ಬಂಡ�ಾಳವನು� ವಸೂ�

�ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಅಲ��ೆ ಮುಂ�ನ ವಷ��ೆ� ಮತ�ಷು� ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂಡಲು ಹಣ ಸಂಗ��ಸ�ೇ �ೇಕು. ಇದ�ೆ��ಾ� ಸ�ಾ�ರ ��ಧ

�ಾಮ�ಾ��ೆ �ೕಡುವ ಹಣ�ೇ ಆ�ಾರ.

ಈ ಹಣ �ೇ�ೆ ಖ�ಾ�ಗುತ��ೆ ಎನು�ವ�ದೂ ಕುತೂಹಲ�ಾ��ಾ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ಾವ��ೋ ಒಂದು
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�ಾಮ�ಾ��ೆ 25 ಲ� ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ�ೆ ಅದನು� ಗು���ೆ ಪ�ೆದ ಗು���ೆ�ಾರ��ೆ �ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಗುವ�ದು �ೇ 50��ಂತ

ಕ�� ಹಣ. �ೇ 50��ಂತ ಕ�� ಹಣದ�� ಆತ �ಾಮ�ಾ�ಯನೂ� �ಾ� ತನ� �ಾಭವನೂ� ಇಟು��ೊಳ��ೇಕು ಎಂದ�ೆ ಆ

�ಾಮ�ಾ� ಕಳ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ��ಾ ಒ� �ೆಯ �ಾಮ�ಾ� �ಾಧ��ೇ ಇಲ�.

₨ 25 ಲ�ಗಳ�� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ, �ಾಯ��, �ಾ�ಾಟ �ೆ��ೆ, ��ಎ� ಎಂದು �ೇ 25ರಷು� ಕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಮ�ಾ�ಯ

ಅಂ�ಾಜು ತ�ಾ�ಸುವ�ದ�ೆ�ೕ  �ೇ 3ರಷು� ಹಣ �ೋಗುತ��ೆ. (ಇದರ�� �ೆ�� ಎಂ��ಯ� �ೆ �ೇ1, ಎಇಇ�ೆ �ೇ0.5,

�ಾಯ��ಾಲಕ ಎಂ��ಯ� �ೆ �ೇ 1, �ೆ�� ಅ��ಾ��ೆ �ೇ 0.5ರಷು� �ೕಡುವ ಹಣ �ೇ��ೆ). �ಾಮ�ಾ��ೆ ಒ���ೆ �ೕಡು�ಾಗ

�ೇ 1ರಷು� ಕ�ತ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾಮ�ಾ�ಯ �� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ �ೆ�� ಎಂ��ಯ� �ೆ �ೇ 5, ಎಇಇ�ೆ �ೇ 3, �ಾಯ��ಾಲಕ ಎಂ��ಯ� �ೆ �ೇ 5,

�� �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕ��ೆ �ೇ 0.5, ಅ�ೌಂ� ಸೂಪ�ಂ�ೆಂ�ೆಂ� �ೆ �ೇ 0.5, ಮುಖ� ಎಂ��ಯ� �ೆ �ೇ 3, ಗುಣಮಟ�

�ಯಂತ�ಕ��ೆ �ೇ 0.5, ಉ�ದ ಕ�ೇ� �ೆಲಸ�ೆ� �ೇ 5 �ೕ�ೆ �ಾಮ�ಾ�ಯ ಒಟು� ಹಣದ�� �ೇ 51ರಷು� ಹಣ �ೋ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ.

ಉ�ದ �ೇ 49ರಷು� ಹಣದ�� ಗು���ೆ�ಾರ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� �ಾಡ�ೇಕು. ಅದ�ೆ�ೕ ಆತ ಗುಣಮಟ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� �ಾಡಲು

�ಾಧ��ಾಗುವ��ೇ ಇಲ� ಎಂದು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಒಳ�ೊರಗನು� ಬಲ� ಗು���ೆ�ಾರ�ೊಬ�ರು �ೇಳ��ಾ��ೆ.

��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ ��ದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ವ�ೆ�ೆ ಕು�ಯುವ �ೕರು ಮತು� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�ೆ� �ಾಕಷು� ಹಣ

ಹ�ದು ಬರುತ��ೆ. ಕು�ಯುವ �ೕರು ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ �ೊಳ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸಲು �ಯಮಗ��ೆ. ���ಷ� ಪ��ಾಣದ

ಗುಣಮಟ� ಇರುವ �ೊಳ�ೆಗಳ�ೆ�ೕ ಅಳವ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ಈ �ಯಮ �ೇಳ�ತ��ೆ. ಗು���ೆ�ಾರ �ೊಳ�ೆ ಅಳವ��ದ ನಂತರ

ಅದನು� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸ�ಳ ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾ�ಾನ��ಾ� ಗು���ೆ�ಾರ��ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಎ�� ಪ��ೕಲ�ೆ

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎನು�ವ�ದು �ೊ��ರುತ��ೆ.

�ೊಳ�ೆ �ಾಗ�ದ ಆರಂಭದ��, ಅಂತ�ದ�� ಮತು� ಮಧ�ದ�� ಪ��ೕಲ�ೆ ನ�ೆಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ ಪ��ೕಲ�ೆ ನ�ೆಸುವ �ಾಗದ��

�ಾತ� �ಗ�ತ ಪ��ಾಣದ ಗುಣಮಟ� ಇರುವ �ೊಳ�ೆಗಳ�ೆ�ೕ �ೋ��ರ�ಾಗುತ��ೆ. ಉ��ೆ�ೆ ಕಳ�ೆ ಗುಣಮಟ�ದ

�ೊಳ�ೆಗ�ರುತ��ೆ. ಇದು ಅ��ಾ�ಗೂ �ೊ��ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ ಅವರ �ಾ�ನ ಹಣ ಬಂದ�ೆ ಆ�ತು. ಬಹು�ೇಕ �ಾ�

ಗುಣಮಟ� �ಯಂತ�ಕರು ಸ�ಳ�ೆ�ೕ �ೋಗುವ��ಲ�. ಕ�ೇ�ಯ���ೕ ಕು�ತು ಗುಣಮಟ� ಅತು�ತ�ಮ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ��ಾಣ ಪತ�

�ೕಡು�ಾ��ೆ.

ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� �ೊಳ�ೆ �ಾಗ� ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೕ�ೇ ಇರುವ��ಲ�. ಇದ�ೆ� ಮುಖ� �ಾರಣ �ೊಳ�ೆ �ಾಗ�

ಅಳವ��ದ�ೆ ಗು���ೆ�ಾರ ಮತು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ���ೆ ಅವರವರ �ಾಲು ಹಣ �ಗುತ��ೆ. �ೕರು

ಬಂದ�ೆಷು� �ಟ��ೆಷು�. �ೕರು ಬಂ�ಲ� ಎಂದು ಜನ ಗ�ಾ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ �ೊಳ�ೆ �ಾಗ�ವ�ೆ�ೕ �ೋ�� ಅವರನು� ಸ�ಾ�ಾನ

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾಜ�ದ�� ಈಗ ಸ�ಾ�� ಭೂ� ಒತು�ವ� ಬ�ೆ� �ಾಕಷು� ಚ�ೆ� ನ�ೆಯು���ೆ. ಆದ�ೆ ಇಂತಹ ಭೂ� ಒತು�ವ��ೆ ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೊಡು�ೆ �ಾಕ���ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� ಇರುವ ಖ�ಾಬು, ಗುಡ�ಭೂ�, �ೋ�ಾಳ, �ೈತರ ಕಣ

ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗ� ೕೆ ಮುಂ�ೆ �ಂತು ಒತು�ವ� �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. ‘ಇಲ�. �ಾ�ೆಲ� ಇಲ�’

ಎಂದು �ಾ�ಾದರೂ �ೇ�ದ�ೆ ಅವರು ಸುಳ�� �ೇಳ����ಾ��ೆ ಎಂ�ೇ �ೆಕ� ಎಂದು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಯ ಸದಸ��ೊಬ�ರು
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ಖ�ಾಖಂ�ತ�ಾ� �ೇಳ��ಾ��ೆ.

��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� �ಾ�� ಸ��ಗ��ೆ. ��ಣ, ಆ�ೋಗ�, ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ, ಹಣ�ಾಸು, �ೈ�ಾ��ೆ ಮುಂ�ಾದ �ಾ��

ಸ��ಗ��ೆ. ಇವ�ಗಳ�� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾ�� ಸ��, ��ಣ ಮತು� ಆ�ೋಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ ಸದಸ�ರು

�ಾಕಷು� ಹಣ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಉ�ದವರು �ಾಡಲ� ಎಂದಲ�. ಆದ�ೆ ಇವ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೆಚು� ಅ�ೆ�. ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ ಮತು�

�ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಇ�ಾ�ೆಯ ಹಲ�ಾರು �ಾ�ೆ�� ಗಳ� ಎ�ಾ� �� �ೆ ಮತು� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ���ೆ. ಅವ�ಗಳನು� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಡುವ

�ೆಪದ���ೕ ಭ��ಾ��ಾರ ನ�ೆಯುತ��ೆ ಎಂದು �ಾ�� ಸ�� ಸದಸ��ೊಬ�ರು �ಾ�� �ೕಡು�ಾ��ೆ.

ಅ��ಾ�ಗಳ �ೆಪ �ೇ� ಸದಸ�ರು, ಸದಸ�ರ �ೆಸರು �ೇ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಹಣ ವಸೂ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕುಂ�

ಮಕ���ೆ �ಾಜ� ಇಲ� ಎಂದ �ಾ�ೆ ಈ ಇಬ�ರ ಹಣ �ಾಡುವ ಚಟ�ೆ� �ಾ�ೆ�� ನ��ರುವ ��ಾ���ಗ��ೆ �ಲ �ೌಲಭ� �ಗುವ��ೇ

ಇಲ�. ಇ�ೇ �ೕ� ಆ�ೋಗ� ಮತು� ��ಣ �ಾ�� ಸ��ಯ��� ನ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ���ೆ ಈಗ �ೆ��ನ

ಅ��ಾರ�ಲ�. ಬಹು�ೇಕ ಅನು�ಾನಗಳ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೇ ಹಂ��ೆ �ಾಗುತ��ೆ. ಆದರೂ

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸ�� ಸದಸ�ರೂ ತಮ� �ಾಮಥ���ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ಹಣ �ಾಡು�ಾ��ೆ.

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ��� �ೆ�� ಸ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಅದ�ೆ� ಎಲ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಬರ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸು�ಾ��ೆ.

�ೕ�ೆ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಕ�ೆ��ೊಳ��ವ ಅವ��ೆ �ೆ��ನ ಜ�ಾ�ಾ�� ಏನೂ ಇರುವ��ಲ�. ಆದರೂ ಅವರನು� ಕ�ೆ��ೊಂಡು ಏ�ಾದರೂ

�ಂಜಲು �ಾಧ��ೇ ಎಂದು �ೋಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಸರು �ೇಳಲು ಬಯಸದ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ��ೇ �ೇಳ��ಾ��ೆ.

ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�ರಂ� �ೂೕಜ�ೆ, ಪ�ತರ �ತರ�ೆ, ಮ�ೆಗಳ �ತರ�ೆ ಮುಂ�ಾದ ಜನ��ಯ �ೂೕಜ�ೆಗಳ �ೆಸ�ನ��� ಹಣ

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ‘�ೇ ಎಲ� ಕ�ೆ �ಾ�ಲ�. ಎಲ� ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರೂ, ಎಲ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಭ�ಷ�ರು ಎಂದು �ೇಳ�ವ�ದೂ

ಸ�ಯಲ�’ ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ ‘�ೌದು �ಾ�� �ೕವ� �ೇಳ�ವ�ದು ಸ�. ಆದ�ೆ ಅ��ಾರ�ೆ� ಬಂದ ಬಹು�ೇಕ ಎಲ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�

ವಷ��ೆ� 5�ಂದ 6 ಲ� ಮ�ೆ ಹಂ��ೆ �ಾಡುವ��ಾ� �ೇಳ�ತ��ೆ. ಆದರೂ ಇನೂ� ಗು�ಸ�ನ�� �ಾಸ �ಾಡುವ, ಮ�ೆ�ೕ ಇಲ�ದ

ಲ�ಾಂತರ ಮಂ� ಇ�ಾ��ೆ.  ವಷ��ಂದ ವಷ��ೆ� �ಾ�ರ �ಾ�ರ �ೋ� ರೂ�ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾನ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೇ ಇ�ೆ.

ಅ�ೆ��ಾ� ಹಣ �ಜ�ಾ�� �ಾ��ಾ�ಕ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� �ೆಚ� �ಾ�ದ��ೆ ಇಷು� �ೊ���ೆ ನಮ� �ಾಜ� �ಾಮ�ಾಜ��ಾ�ರು��ತು�.

2016�ೆ� ನಮ� �ಾಜ�ದ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� �ಾ��ೆ ಬಂದು 30 ವಷ� ಆಗುತ��ೆ. ಕ�ೆದ 30 ವಷ� �ಾವ� ಮ�ೆ

ಕ���ೊ���ೆ�ೕ�ೆ. ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೌಲಭ� ಕ����ೆ�ೕ�ೆ. �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ �ಾ��ೊ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆದರೂ ಬಯಲು

�ೌ�ಾಲಯ ���ಲ�ೆ ಆ�ಲ�. ಕು�ಯುವ �ೕ��ೆ �ಾ�ಾ�ಾರ ತ��ಲ�. �ೆಲ�ೇ �ಾ��ೆ, ಆ�ಾಶ�ೇ �ೊ��ೆ ಎಂದು

ಮಲಗುವವರ ಸಂ�ೆ�� ಕ���ಾ�ಲ�. ಇ�ೇ ಏ� �ಾ� �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಪ��ೆ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. 


