
11/21/2014 �ಾನೂನು �ದು�ಪ� ಮಂತ�ದಂಡವಲ�!  |  ಪ��ಾ�ಾ�

http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B3%82%E0%B2%A8%E0%B3%81-%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%A… 1/3

�ಾನೂನು �ದು�ಪ� ಮಂತ�ದಂಡವಲ�! Mon, 08/18/2014 - 01:00
ಮ��ೕಹ�� ಮದನ �ೂೕಹನ

2011ರ ಗಣ�ಾ�ೊ�ೕತ�ವ ಪ�ೇ�  ನ��ದ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸ�ಬ� �ತ� (ಸಂಗ�ಹ

�ತ�)

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾನೂ�ನ�� ಆ��ಾಗ� ಬದ�ಾ ವ�ೆ ತರುವ ಪ�ಯತ��ೕಗ ನ�ೆ��ೆ. ಇದ�ಾ��  �ಾಂ�ೆ�� ನ ��ಯ �ಾಸಕ ಮತೂ� 

��ಾನಸ�ೆಯ �ಾ� ಅಧ��  ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಅವರ ��ತನದ�� ರ�ಸ�ಾ�ದ� ಸ�� ಇ�ೆ�ೕನು ತನ� ಅಂ�ಮ ವರ�ಯನು� ಸ��ಸ��ೆ.

ಸು�ಾರು �ರು ದಶಕಗ�ಂದ �ಾ�ಯ��ರುವ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಪ��ೂೕಗ ಅ�ೆ�ಯ ಮ�ೆಯವರ ಅಕ��ೆ �ಲ�ದ, ತವರು ಮ�ೆಯ

�ೆರ�ಲ�ದ  �ೊ�ೆಯ �ಾ�ನಂ�ೆ ಉ�ದು�ೊಂ��ೆ.

೧೯೯೩ �ೊಸ  �ಾನೂನು ತಂದ �ಾಂ�ೆ�� ಸ�ಾ�ರ ಅದನು� �ಾಜ�ೕಯ �ಾರಣಗ��ಾ� �ಾ��ೊ�ಸ�ಲ�. ಅದು �ಾಯ� ರೂಪ�ೆ� ಬಂದದು�

೧೯೯೪ರ�� �ೇ�ೇ�ೌಡರ �ೇತೃತ�ದ ಅ� ಭ�ತ ಜನ�ಾದಳದ ಸ�ಾ�ರ ಬಂ�ಾಗ. ೨೦೦೩ರ�� ಅಂ�ನ �ಾಂ�ೆ��  ಸ�ಾ�ರ ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� �ಾನೂ� ನ�� ಆ� �ಾಗ� ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾ� ಈ ಸಂ�ೆ� ಗ��ೆ �ೆ��ನ ಅ��ಾರ �ೊ��ತು. ಆದ�ೆ ಆದು �ಾ��ೆ ಬಂದದು� ೨೦೦೪ರ

ಧಮ��ಂ� �ೇತೃತ�ದ ಸ��ಶ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲದ��. ಇದ�ೆ� ಮುಖ� �ಾರಣ �ೆಂದ�ೆ �ಾನೂ�ನ�� �ೊಟ� ಅ��ಾರವನು�

�ಾ��ೊ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಅಗತ��ರುವ ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶಗ� ೕೆ ಆ�ರ�ಲ�.

ಇಷ�ರ �ೕ�ೆ ಅದು �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ಬರುವ�ದ�ೆ�  ೨೦೦೪ರ ��ಾನ ಸ�ೆಯ��  ��ಯ �ಾಂ�ೆ�� �ಾಸಕ, �. ಅ� �ಾ�ೕಲರ �ೇತೃತ�ದ 

ಭರವ�ೆಗಳ ಸ�� ಈ �ಷಯನು� ಗಂ�ೕರ�ಾ� �ೈ�ೆ���ೊಳ��ೇ�ಾ�ತು. ಅಂದು �ೆಚು�ವ� ಮುಖ� �ಾಯ�ದ�� ಆ�ದ� �ರಂ�ೕ� �ಂ� 

‘ಸಂಸತು� ಸಂ��ಾನ �ದು�ಪ� �ಲಕ ತನ� �ಾಯ��ವ����ೆ. �ಾಸನ ಸ�ೆ �ಾನೂನು �ಾಸು �ಾ� ತನ� ಕತ�ವ� �ಾ��ೆ.

�ಾ�ಾ�ಂಗ ಅದನು� �ಾ��ೊ�ಸಲು ಏ�ೆ �ಫಲ �ಾ��ೆ?’  ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಯನು� ಉನ��ಾ��ಾ� ಗಳ ಮುಂ�ಟ�ದ� �ಂದ ಸ�ಾ�� ಆ�ೇಶ

�ೊರ�ತು�.

�ಾಮಕೃಷ� �ೆಗ�ೆ, ನ�ೕ� �ಾ� ಅವರ ನಂತರ ೧೯೯೩, ಮತು� ೨೦೦೩ ರ�� ಎರಡು �ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ���ೆ ಹಲವ� �ದು�ಪ� -

ಗ�ಾ��ೆ. ಪ��ೕ �ಾ�� ಬದ�ಾವ�ೆ ಗಳ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ದುಬ�ಲ �ೊ�� �ೆ�ೕ �ೊರತು ಸಬಲ�ೊ�ಸ�ಲ�. ೧೯೮೭ ರ�� �ಾ��ೆ ಬಂದ 

�ೂದಲ ವ�ವ�ೆ� ಅ�ಕೃತ�ಾ� ಐದು ವಷ�ದ ಅವ� ಇದ�ರೂ, �ಾಸ�ವ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾ�ದು� ಬ�ೕ ಎರಡು ವಷ� �ಾತ� ೧೯೮೯ರ�� ಬಂದ

�ಾಂ�ೆ�� ಸ�ಾ�ರ �ಾಜ�ೕಯ �ಾರಣ ಗ��ಾ� ಉ�ರು ಗ��ಸುವ �ಾ�ಾವರಣ ����ತು. �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ�� �ಾಜ�ೕಯ �ೇತೃತ�

ರೂಪ� �ೊಂ�ದು� ಈ ಅವ�ಯಲ��ೆ�ೕ  ��ಾ� ಪ�ಷ� ನ ಸದಸ�ರು �ಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಮತು� ಮಂ��ಗಳ� ಆದರು. 1993ರ ನಂತರ ವಂತೂ

�ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ�� �ಾಜ�ೕಯ �ಾಯಕತ��ೇ �ೆ�ೆಯ�ಲ�.

��ೇಂ��ೕಕೃತ �ಾಜ�ಾರಣ�ೆ� �ೊಡ� �ೆಟು� �ದ�ದು� �ೇ�ೇ�ೌಡರು ಮುಖ� ಮಂ�� �ಾ�ದ� ಅವ�ಯ��. �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯದ �ೆಸ�ನ�� 

http://www.prajavani.net/authors/%E0%B2%AE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%80%E0%B2%B9%E0%B2%B3%E0%B3%8D%E0%B2%B3%E0%B2%BF-%E0%B2%AE%E0%B2%A6%E0%B2%A8-%E0%B2%AE%E0%B3%8B%E0%B2%B9%E0%B2%A8
http://www.prajavani.net/sites/default/files/article_images/2014/08/17/pvec188yPRI.jpg


11/21/2014 �ಾನೂನು �ದು�ಪ� ಮಂತ�ದಂಡವಲ�!  |  ಪ��ಾ�ಾ�

http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B3%82%E0%B2%A8%E0%B3%81-%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%A… 2/3

ಅಂ�ನ ಸ�ಾ�ರ, ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ��, ಉ�ಾದ��ರ ಅವ�ಯನು� ಐದು ವಷ�ಗ�ಂದ ೨೦ �ಂಗ��ೆ ಇ��ತು. �ೆಚು� �ೆಚು� ಜನರು ಈ

ಹು�ೆ�ಗಳನು� ಪ�ೆಯುವದರ �ಲಕ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೇ�ೋ �ೆರ�ೇ�ತು. ಆದ�ೆ ಇದರ ದುರುಪ�ೂೕಗವ� ಆ�ತು.  ೨೦

�ಂಗಳ ಅವ�ಯನು� ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ�ಾ� ೧೦ �ಂಗ��ೆ, �ೆಲ �ಾ� ಐದು �ಂಗ��ೆ ಇ��ದ��ಂದ ಈ ಚು�ಾ�ತ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಇರುವ ಘನ�ೆ

�ೌರವಗಳ� �ೋ�  �ಾ�ಾ�ಸ�ದ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಾದವ�.

ಒ�� ದುರುಪ�ೂೕಗ ಆರಂಭ�ಾದ ನಂತರ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗ�ೆಲ�ವ� ಕಣು�ಮು�� ಕು��ದ�ನು� �ೋ�ದ�ೆ �ಾಸಕ��ೆ ಪಂ�ಾ ಯ�

ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಬಲ�ೊಳ��ವದು �ೇಡ �ಾ��ೆ�ೕ ಎಂಬ ಪ��ೆ� ಹು���ೊಳ��ತ��ೆ. ‘ಹ�� ಯ�� ಒಂದು �ೕ� �ೕಪ ರ�ೆ� �ಾಡುವ ಅ� �ಾರವ�

ನಮ�ಲ��ೇ �ೋದ�ೆ  �ಾವ� ಏ�ೆ ಇರ�ೇಕು?’ ಎಂದು �ಾರ�ಾಡದ ಅಂ�ನ ಸಂಸದ �. �. �ೆ. �ಾಯಕ ಒಂದು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�

ಸ�ೆಯ�� �ೇ�ದು� �ೆನ�ಾಗುತ��ೆ.

ಅ��ಾರದ�� ��ೆಯ ಬಯಸುವ  ಅ�ಾ�ವ� ಅಧ��, ಉ�ಾಧ����ೆ ಈ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ವದ�ೆ� ಸಮಯ�ಾಗ�ೕ, ವ�ವ -

�ಾನ�ಾಗ�ೕ ಇಲ�. ಈ ಪ����ಯ��, �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ�� �ೊಸ ಧು�ೕಣತ� �ೆ�ೆ�ೕತು ಎಂದು ಅ�ೇ�ಸುವ�ಾದರೂ �ೇ�ೆ?

�ೕಸ�ಾ�ಯನು� ಪ��ೕ ಅವ��ೆ ಬದ �ಾ�ಸು ವ�ದ�ಂದ �ಾವ ಸದಸ�ನೂ ತನ� �ೇತ�ದ ಜನ�ಗೂ ಬದ��ಾ� ಉ�ಯದ ��� ಇ�ೆ.

�ಾನು �ಾ�ದ �ೆಲಸ ತನ� �ಾಯಕತ��ೆ� ಅನುಕೂಲ �ಾಗ ಬಹು�ೆಂದು ಸದಸ�ರು ��ೕ�ಸುವಂ�ೆ� ಇಲ�.ಈ ���ಯನು�

ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾ�� ಮುಖ� �ಾ� �ಾಡ �ೇ�ರು ವ�ದು ಅಧ�� ಮತು� ಉ�ಾ ಧ��ರ ಅವ� ಯನು� ಈ �ಂ�ನಂ�ೆ ಐದು ವಷ��ೆ�

�ಸ��ಸ�ೇಕು. ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� �ಜ ಅಥ�ದ�� ��ಾ� ಸ�ಾ�ರಗ�ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� ��ಾ���ಾ� -

�ಂತ ��ಯ �ಾ� ರ�ೇಕು. �ಾ�ೆ�ೕ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�  ಅಧ��, ಉ�ಾಧ�� ��ೆ �ಾಜ� ಸ�ವ ಮಟ�ದ �ಾ�ನ �ೕಡ�ೇಕು. ಇದ�ೆ� �ಾನೂನು

ಬದ�ಾಗ�ೇಕು.

ಈ�ನ �ಾನೂ�ನ���ೕ ಇರುವ ಹಲ�ಾರು ಉಪಯುಕ� ಅಂಶಗಳನು� �ಾ��ೊ�ಸುವದು  ಮ�ೊ�ಂದು ಅಗತ�. ��ಾ� �ೂಜ�ಾ ಸ��ಗಳ

ರಚ�ೆ. ನಗರ ಮತು� �ಾ��ಾಂತರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಪ����ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ ಈ ಸ��ಯ �ಲಕ �� �ೆಗಳ ಸಮಗ� ಅ�ವೃ��ಯ

�ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ��, ಅವ� ಗಳನು� �ಾಜ�ದ �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆಯ�� ಅಳವ�ಸುವದು. ಇದ�ಂದ ಆಗುವ �ಾಭಗಳ� ಮುಖ� �ಾ� ಎರಡು

�ಧ. �ಾಜ�ದ �ೂೕಜ�ೆ�ೆ �ಾಸ�ವ�ೆಯ �ರಗು ಬಂದು ಅದು ಜನರ ಆ�ೆ�ೕತ�ರಗಳನು� ಪ���ಂ�ಸುತ��ೆ. ಎರಡ�ೆ ಯ�ಾ�,

ಬಹು�ಾಲ�ಂದ ��ಾರ�ೆ� ಒಳ�ಾ �ದ� �ೆಳ ಮಟ��ಂದ �ೂೕಜ�ಾ ಪ����ಯನು� ಆರಂ�ಸುವ ಕನಸು ನನ�ಾಗುತ��ೆ.

ಈ�ರುವ �ಾನೂ�ನ�� ನ��ಸ�ಾ�ರುವ �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಸ�� ಯನು� ���ಾ�ೕಲ�ೊ��ಲ�.  ಸ�ಾ�ರಕೂ�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ�ಗೂ ಇರುವ ಕಂದಕವನು� ದೂರ �ಾಡಲು, ಪಂ�ಾ�ಾ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಮ�ೆ� ಗಳನು� ಚ��ಸುವ ��ಾ�ರ

�ೆ�ೆದು �ೊಳ�� ವ�ದ�ೆ� ಇರುವ �ೇ��ೆ�ದು. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ �ೇಂದ� ಮಟ�ದ�� �ಾ��ೕಯ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� ಇರುವಂ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� ಚ��ಸಲು ಅಗತ� �ಾ�ದ� ಸಂ�ೆ� ‘ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಸ��’.

ಮುಖ� ಮಂ��ಗಳ� �ಾ��ೕಯ ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� ಯ�� ತಮ� ಅಹ�ಾಲುಗಳನು� ಮಂ�� ದಂ�ೆ ಪಂ�ಾ  ಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮುಖ�ಸ�ರು

�ಾಜ� ಮಟ�ದ�� �ೇರ �ಾ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ತಮ� ಅಹ �ಾಲು ಗಳನು� ಸ�� ಸುವ�ದ�ೆ� ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಸ�� ಸ�ಾಯಕ �ಾಗು��ತು�.

ಇದ�ಂದ ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಕು�ತಂ�ೆ ಸ�ಾ�ರ ಏಕ ಪ�ೕಯ �ೕ�ಾ� ನ ಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬ ಆ�ೋಪ ವನು� ��ಾ� -

ಸುವ�ದಕೂ� �ಾಧ���ೆ. ಈ�ನ �ಾನೂ� ನ���ೕ ಇರುವ ಈ ಪ�ಕಲ��ೆಯನು� ಇ��ಯ ತನಕ �ಾ��ೊ�ಸ�ಾ�ಲ�.

ಸ�ಾ�ರ �ೆ�ೆದು �ೊಂ�ರುವ ಹಲ�ಾರು ಆಡ��ಾತ�ಕ ಕ�ಮಗಳ� ಅನಗತ� �ೊಂದಲಗ��ೆ ಎ�ೆ �ಾ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ರು ಹಂತದ

ಪಂಚ�ಾ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಚಟುವ��ೆ ನ�ೆಯ ಪ��ಾರ ಹಣವನು� ಪ�� ಹಂತ�ೆ� ಬ�ೆ� ನ�� ಒದ�ಸುವ ಸಂಪನೂ�ಲದ ��ಾರದಲೂ�

�ೊಂದಲ��ೆ. �ಾ��ೕಯ ಉ�ೊ�ೕಗ �ೂೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನದ �ೊ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ���ೆ. ಆದ�ೆ ಇ�ೇ �ೂೕಜ�ೆಯ� ಬರುವ
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�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಅನು�ಾನವನು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ೆಕ��ೆ� �ೇ��ರುವ�ದ�ಂದ �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ

ಶ�ನ�ವ�ೆ�ೕ �ೊ�ೆಯುತ��ೆ. ಚಟುವ��ೆ ನ�ೆಯ��ರ ���ಗ��ೆ ಹಣ�ೇ �ೊ�ೆಯು��ಲ�. ಅದ��ಂತ �ೆ�ಾ�� ಈ ಚಟುವ��ೆ ನ�ೆಯ�ೆ�ೕ

ಪ�ನ��ಮ��ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

ಜನರ ಜ�ೆ�ೆ �ೇರ ಸಂಪಕ� �ೊಂ�ದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಗ��ೆ �ೊ�ೆಯುವ ಅನು�ಾನ ಇ��ೆ �ಾಗುತ��ೇ ಇ�ೆ. ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗಗಳ

��ಾ ರಸು ಗಳನು� �ಾ��ೊ�ಸುವ��ನ �ಳಂಬ, .ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ��  ಎರವಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಬಂ�ರುವ ಸ�ಾ�� �ೌಕರರ

�ೕ�ನ ಹ�ೋ� ಯ�� �ಪ�ೕತ �ೊಂದಲ ��ಾರ�ೆ �ೂದ �ಾದವ�ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. ಅ� ಮುಖ��ಾ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ��ರುವ

�ಾಜ�ಾ� �ೊರ�ೆ �ಾರಣಗಳನು� ಕಂಡು ��ದು ಅದನು� ��ಾ�ಸ �ೇ�ಾ��ೆ.

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಪ��ೂೕಗದ�� ಅಡಕ �ಾ�ರುವ ಜನಗಳ ಸಹ�ೂೕಗ�ೊಡ�ೆ ಆಡ�ತ ಎನು�ವದು �ಾ�ಾರ�ಾಗುವದು ಎಷ�ರ ಮ���ೆ �ಾ�ಮ

ಸ�ೆಗಳ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡು���ೆ ಎನು�ವದನು� ಅವಲಂ���ೆ. ಇದು �ಾಧ� �ಾಗುವ�ದ�ೆ� ಅಗತ��ರುವ �ಾನೂನು

ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಜ�ೆ�ೆ ಈ�ರುವ �ಾನೂನುಗಳ ಸಮಥ� �ಾ�� ಅಗತ���ೆ. ಇದ�ೆ� ಆಡ��ಾರೂಢ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ� ಮತು�

�ಾ�ಾ�ಂಗದ ಬದ��ೆ ಅಗತ�. ಆಗ �ಾತ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಅ�ೆ�ಯ ಮ�ೆಯ ಅಕ��ೆ, ಮತು� ತವರುಮ�ೆಯ ಆಶ�ಯ�ಲ��ೆ

�ೊಳ�ಾಡುವ �ೊ�ೆಯಂ�ಾ ಗ�ೇ ಮ�ೆಯ �ೕಪ �ೆಳಗುವ ಗೃ��ಯಂ�ಾಗುತ��ೆ.

(�ೇಖಕರು ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಅಧ�ಯನ ನ�ೆಸು��ರುವ ��ಯ ಪತ�ಕತ�.)


