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ರ�ೕ� �ೆಂಗಳ�ರು

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ೇಮ�ಾ� �ೊಂದಲ

��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ಾತ�ಾಡುತ��ೇ �ಂ�ಾ���ಂದ �ೇಂ��ೕಕರಣವನು� �ೇರುವ ತಂತ�ವನು� ಎ�ಾ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಆ�ಂ�ಾಗ

�ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಇದರ �ೊಸ ಉ�ಾಹರ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� �ೆಲಸ �ಾಡುವ �ಾಟ� ಮ� ಮತು�

ಊ�ನ ಕಸ ಗು�ಸುವ �ಾ��ಕರ �ೇಮ�ಾ� ��ಾನವನು� ಸ�ಾ�ರ �ವ���ರುವ�ದು. ಪ��ಾಮ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟ�ಾದ�ಂತ

ಒಂದು ದಶಕಕೂ� �ೕ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ಾ� ದು�ದ ಅ�ೇಕ �ಾ��ಕರು �ೆಲಸ ಕ�ೆದು�ೊಳ��ವ ��� ��ಾ�ಣ�ಾ��ೆ.

ಸ�ಾ�ರ�ೇ�ೋ ಇದನು� ಅನ�ಕೃತ �ೇಮ�ಾ� ಎಂದು �ಂ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳನು� ಎ�� �ೋ�ಸು���ೆ. ಆದ�ೆ ಸ��ೕಯ

�ಾಸ�ವಗಳ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ೇ�ೆ�ೕ ಆ��ೆ.

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ತಮ�ೆ �ೇ�ರುವ �ಬ�ಂ�ಯನು� �ೇಮಕ �ಾ��ೊಂಡ �ೕ�ೆ ಅವ�ಗ��ೆ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ ಮುಖ�

�ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳ ಅನು�ೂೕದ�ೆ ಪ�ೆಯ�ೇಕು. �ೕ�ೆ ಅನು�ೂೕದ�ೆ ಪ�ೆಯದ ಪ�ಕರಣಗಳ ಸಂ�ೆ� ಬಹಳ

�ೊಡ���ೆ. ಅ�ೇಕ ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಮಟ�ದ���ೕ ಈ ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳ� ಉ�ದು�ೊಂ��ೆ

ಎಂಬ ಅಂಶ ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�ೆ� ಬಂತು. �ೕ�ಾ�ಾಗ ಇವ�ಗಳ� ತ��ತಗ�ಯ�� ಮತು� �ಾ�ಯಬದ��ಾ� ಅನು�ೂೕದ�ೆಗಳ�

�ೊ�ೆಯುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. ಅದರ ಬದ��ೆ ಸ�ಾ�ರ �ೊಸ �ಯಮಗಳ�ೆ�ೕ ರೂ������ೆ. ಇದು �ೇವಲ �ೊಸ

�ೇಮ�ಾ�ಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗು��ರುವಂ�ೆ �ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� �ಾ��ದರೂ ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳ�

ಹ�ೆಯ ಪ�ಕರಣಗ��ೆ ಅನು�ೂೕದ�ೆ �ೕಡು�ಾಗಲೂ ಇದ�ೆ�ೕ ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ಾದ ಅಗತ�ವ� ಸೃ���ಾ��ೆ.

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ತಮ� ��ಯ�� ಲಭ��ರುವ �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲವನು� �ೋ��ೊಂಡು �ಾಟ� ಮ� ಮತು�

ಗು�ಸುವವರನು� �ೇಮಕ �ಾ��ೊಂ��ೆ. ಈ �ೆಲಸಗ��ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ೕಡುವ ಸಂಬಳವ� �ೊಡ��ೇನಲ�. �ೊರ�ೆ

ದು�ದ�ೆ �ೆಚು� �ೊ�ೆಯುತ��ೆ ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� ಈ �ೆಲಸಗಳನು� ಒ���ೊಂಡು ಬರುವವರ ಸಂ�ೆ�� ಕ���ೕ. ಎಲ�ದ��ಂತ

�ೆ�ಾ�� ಹ�ಾ�ರು ವಷ�ಗ�ಂದ ದು�ಯು��ರುವ ಇವರ �ೇಮ�ಾ��ೆ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳ

ಅನು�ೂೕದ�ೆಯನು� ಏ�ೆ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ಾ�ಲ� ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕರ ��ಾರ. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಸ� ಸು�ಾರು ಇವರ �ೊ�ೆ�ೕ

�ೇಮಕ�ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� �� ಕ�ೆಕ�� ಗಳ �ೇಮ�ಾ��ೆ ಅ�ಕೃತ ಅನು�ೂೕದ�ೆಗಳ� �ೊ�ೆ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ �ೆಳ ಹಂತದ
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�ೌಕರ��ೆ �ಾತ� ಈ �ಾಗ� �ೊ�ೆ�ಲ�.

ಇ�ೇ�ೆ �ೕ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೆ�ೕ��ದ�ೆ ��ದುಬರುವ �ಷಯಗಳ� ಎರಡು. �ೂದಲ�ೆಯದು� �� ಕ�ೆಕ�� ಹು�ೆ��ೆ

ಬಂ�ರುವ ಅ�ೇಕರು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾಯ�ದ�� ಅಥ�ಾ ಅಧ��ರು ಮ��ತರ ಜನಪ����ಗಳ ಸಂಬಂ�ಕರು. ಇವರ

ಹು�ೆ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಅನು�ೂೕದ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಆ�ಾ �ಾಯ�ದ��ಗಳ� ಮತು� ಜನಪ����ಗಳ� ಆಸ��

�ೋ���ಾ��ೆ. �ೆಳ ಹಂತದ �ೌಕ��ೆ ಬಂ�ರುವವರ�� �ೆ��ನವರು ಈ ಬ�ೆಯ ಅನು�ೂೕದ�ೆ ಇ�ಾ��ಗಳ ಕು�ತು

ತ�ೆ�ೆ���ೊಳ�ದವರು. �ಂಗಳ ಸಂಬಳ�ೆ� ತೃ�� ಪಡುವವರು. ಇವರ��� ಅ�ೇಕರ �ೇಮ�ಾ�ಗಳನು� ಅನು�ೂೕ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ

ಪ��ಾ�ಪಗಳ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ಂದ �ೋ�ದ�ರೂ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಇವ� �ೊ�ೆಯು�ಾ�

����ೆ. �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �� ಕ�ೆಕ�� ಹು�ೆ��ೆ ಅನು�ೂೕದ�ೆ �ೕಡು��ದ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ�

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ೇ�ೆ �ೌಕರ�ಲ��ೇ ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಯ�ೆ�ೕ�ೆ �ೇ�ಲ� ಎಂಬುದು ಮತೂ� ಆಶ�ಯ�ಕರ ಸಂಗ�.

ಇ�ೆಲ�ದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೆಲಸ ಕ�ೆದು�ೊಳ��ವವರ ಸಂ�ೆ� ಹಲವ� �ಾ�ರಗಳ���ೆ. ಇಷ�ರ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ರದ �ೊಸ

�ಮಯಗಳ� ಇನ�ಷು� �ೊಂದಲವನು� ಸೃ����ೆ. �ೊಸ �ಯಮಗಳ� �ೇಳ�ವಂ�ೆ �ಾಟ� ಮ� ಹು�ೆ��ೆ �ೇಮಕ

�ಾ��ೊಳ���ಾತ ಎ� ಎ�ಎ� � �ಾ�ಾ�ರ�ೇಕು. �ಾ�ೆ�ೕ ಗು�ಸುವ �ೆಲಸ�ೆ� �ೇಮಕ�ೊಳ��ೇ�ಾದವರು ಕ�ಷ� ಏಳ�ೇ

ತರಗ� ಉ��ೕಣ��ಾ�ರ�ೇಕು. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಎದುರು ಇರುವ �ೊಡ� ಸಮ�ೆ��ಂದ�ೆ ಗು�ಸುವ �ೆಲಸ�ೆ� ಏಳ�ೇ

ತರಗ� ಉ��ೕಣ��ಾ�ರುವವರು �ಗು�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದು. ಇದ��ಂತ �ೊಡ� ಸಮ�ೆ� ಈ�ಾಗ�ೇ �ೆಲಸ�ೆ� �ೇ�ರುವ ಅ�ೇಕರು

ಅನ�ರಸ�ರು. ಇವರ �ೇಮ�ಾ�ಗಳನು� ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸ �ೇ�ಾದ�ೆ ಅವರು ಇನು� ಎರಡು ವಷ�ಗಳ�� ಏಳ�ೇ ತರಗ�ಯ��

ಉ��ೕಣ��ಾಗ�ೇಕು.

�ಾಟ� ಮ� ಗಳ ��ಾ�ಹ��ೆಯನು� �ೆ���ರುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾ�ರ �ೕಡು��ರುವ �ಾರಣ ಇವ��ೆ ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಬ�� �ೕ�

�� ಕ�ೆಕ��, �ಾಟ� �ಾ�� ಕ�ೆಕ�� ಇ�ಾ�� ಹು�ೆ�ಗ��ೆ �ೇ�ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದು. ಈ ತಕ�ವನು� ��

ಕ�ೆಕ�� ಹು�ೆ��ೆ ಅನ��ಸ�ಾ�ಲ�. ಅವರ ��ಾ�ಹ��ೆಯನು� �ಂ�ನಂ�ೆ�ೕ �ಯು� ಮಟ�ದ���ೕ ಉ�ಸ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ

ಇವರು �ಾಯ�ದ��, ��ಓ ಹು�ೆ�ಗ��ೆ ಬ�� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� ಅಹ�ರು.

�ೕರು ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಓವ� �ೆ� �ಾ�ಂ� ಇರುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಒಂದು �ಾ�ಂ� �ೆ ಒಬ�ರಂ�ೆ �ಾಟ� ಮ� ಗಳನು�

�ೇ�ಸಬಹು�ೆಂದು �ೊಸ �ಯಮ �ೇಳ�ತ��ೆ. ಅ�ೇಕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಓವ� �ೆ� �ಾ�ಂ�  �ಲಕ �ೕರು

ಪ��ೈಸುವ ವ�ವ�ೆ� ಇಲ�. ಆದ�ೆ �ೋ� �ೆ� ಗಳ� ಮತು� �ೈ� �ೈ� ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಟ� ಮ�

�ಾಡ�ೇ�ಾದ ಅ�ೇಕ �ೆಲಸಗ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು� �ಾ�ಂದ �ಾ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತಂ�ೆ �ಯಮ �ಾವ��ೇ

�ಾತುಗಳ�ಾ�ಡುವ��ಲ�.

ಇಷ�ಕೂ� ಈ�ಾಗ�ೇ �ೇಮಕ�ೊಂಡು ಒಂದು ದಶಕಕೂ� �ೆಚು� �ಾಲ ದು�ದವರನು� ಈಗ ��ಾ�ಹ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅನು�ೂೕದ�ೆಯ

�ೆಸ�ನ�� �ೆಲಸ�ಂದ �ೆ�ೆಯುವ�ದು ಅ�ಾನ�ೕಯ ಎಂಬ ಅಂಶದತ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ೆ ಗಮನಹ��ದಂ�ಲ�.

ಅದ��ಂತಲೂ ಮುಖ��ಾ� ಸ�ಾ�ರ�ೇ ಗಮ��ರುವಂ�ೆ ಈ ಬ�ೆಯ ಅನು�ೂೕದ�ೆಯ ಪ��ಾ�ಪಗಳ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮತು�

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ ಮಟ�ದ� �ೇ ಉ�ದು�ೊಂ�ರುವ�ದು ಏ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುವ �ೋ�ಗೂ ಸ�ಾ�ರ �ೋಗು��ಲ�.

ಎ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ �ೕ�ೆ �ೇ� ಸುಮ��ಾ�����ೆ.



11/21/2014 �ೕರು ಮತು� ಸ�ಚ��ೆ�ೆ ಸಂಚ�ಾರ |  ಪ��ಾ�ಾ�

http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%A8%E0%B3%80%E0%B2%B0%E0%B3%81-%E0%B2%AE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%8… 3/3

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮಟ�ದ��ನ �ಬ�ಂ� �ೇಮ�ಾ�ಯ ��ಾರ �ಾವತೂ� �ೊಂದಲದ ಗೂ�ೇ. ಸ��ೕಯ ಸಂಪನೂ�ಲವನು�

ಪ�ಗ�� ಇಂಥವ�ಗಳನು� �ಾಡ�ೇಕು ಎಂದು ಸ�ಾ�ರ�ೇ �ೇಳ���ರುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ೇ�  ೆಈ �ೇಮ�ಾ�ಗಳನು� ��ಾ�

ಪಂ�ಾ��ಯ ಮ���ೆ �ಟು��ೊಡುವ �ೆಲಸವನೂ� �ಾಡುತ��ೆ. ಈ ಬ�ೆಯ �ೊಂದಲಗಳ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಮಟ�ದ��

�ತ�ದ �ೆಲಸಗಳ�� ಹಲವ� ಬ�ೆಯ �ೊಂದ�ೆಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ. ಸ�ಾ�ರದ �ೊಸ �ಯ�ಾವ�ಗಳನು� ಕಟು���ಾ��

ಅನುಸ�ಸಲು �ೊರಟ�ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ �ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವವರನು� �ೈ�ಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಟ� ಮ� ತರಹದ ಹು�ೆ�ಗ��ೆ

�ೊಸಬರು �ೊ�ೆಯಬಹು�ಾದರೂ ಗು�ಸುವ �ೆಲಸ �ಾಡುವವರನು� ತರುವ��ೆ��ಂದ ಎಂಬ ಪ��ೆ� �ಾ�ೆ�ೕ ಉ�ದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

ಹಲವ� ವಷ�ಗ�ಂದ �ೆಲಸ �ಾಡು��ದ�ರೂ ಅವರ �ೇಮಕ�ೆ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ ಮುಖ� �ಾಯ��ವ� ಹ�ಾ ��ಾ�ಗಳ

ಅನು�ೂೕದ�ೆ �ೊ�ೆಯ�ೇ ಉ�ದದು� �ೇ�ೆ ಎಂಬುದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಒಂದು ತ��ೆಯ ಅಗತ� ವಂತೂ ಇ�ೆ. ಇದನು�

ಆ�ಾರ�ಾ�ಟು� �ೊಂಡು ಈ�ಾಗ�ೇ ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ರುವವರ �ೇಮ�ಾ�ಯನು� ಸಕ�ಮ �ೊ�ಸುವ�ದು �ಾನ�ೕಯ�ಾದ

�ಾ�. �� ಕ�ೆಕ��   ನಂತಹ ‘ಸಂ�ಾದ�ೆಯ’ ಹು�ೆ�ಗ��ೆ �ೊ�ೆತ ಅನು�ೂೕದ�ೆ �ೆಳ ಹಂತದ �ಾ��ಕ��ೆ �ೊ�ೆಯ�ೇ

�ೋದು�ೇ ಎಲ�ವ� ಸ��ಾ�ರ�ಲ� ಎಂಬುದನು� ಸೂ�ಸು���ೆ.


