
11/21/2014 ವರ�ಾನ�ೆ� �ಾ�ಗಳ� ಹಲವ� |  ಪ��ಾ�ಾ�

http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%86… 1/3
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�ೋ�ಾರ �ಾಲೂ��ನ �ೊ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೆ ಒಂದು ರೂ�ಾ� ವರ�ಾನ

�ೕಡ�ೆ�ೕ ಕರ��ೋದ �ೆ�ಾ�ಪ�ರ �ಾ�ಮದ �ೆಟ�

ಎಲ�

ಅನು�ಾನವನೂ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೇ �ೕಡುತ��ೆ. ನಮ�ನು� ಅತಂತ��ೊ���ೆ ಎಂದು ಇ�ೇ ಸಂದಭ� ದ��

�ಾಲೂ�ಕು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಗಳ� �ೊಡ� ದ�ಯ�� �ೇಳ�ತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅ�ೇಕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಅಗತ��ಾ� �ಾಳ�

���ರುವ �ೊಳ�ೆ �ಾ�ಗಳನು� ಮು��ಸುವ �ೆಲಸಕೂ� �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ���ೆ ಪತ� ಬ�ೆದು ಹಣ�ಾ�� �ಾಯು���ೆ. 

ಈಗ ಅನುಪಯುಕ� �ೊಳ�ೆ�ಾ�ಗಳ ಮರುಪ�ರಣ�ೆ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ತ�ಾ ₨ 25 �ಾ�ರ �ೕಡಲು ಮುಂ�ಾ �ರು ವ�ದು

ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ�� ಸಂ�ೋಷ ತಂ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ತಮ� ಅ��ಾರದ ಪ����ೂಳ�ೆ ವರ�ಾನ

ಸೃ�� �ೊಳ��ವ �ಷಯ ದ�� ಪಂ�ಾ�� ಗಳ� ತಮ� �ೋ�ಾ�ತನವನು� �ಟು��ೊ��ಲ� ಎಂ�ೇ �ೇಳ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆಲವ�

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಇದ�ೆ� ವ���ಕ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನೂ� ಮ�ೆಯುವಂ�ಲ�.

ಅಂಥ�ೊ�ಂದು ಪಂ�ಾ��ಯು ಮುಳ �ಾಗಲು �ಾಲೂ��ನ� �ೇ ಇರು ವ�ದು ��ೇಷ. �ೇವ�ಾಯ ಸಮುದ� ಪಂ�ಾ ���ೆ

�ೊರ��ಂದ �ಾ�ೇ ಬಂದರೂ ನಗುಮುಖ�ಂದ �ಾ�ಗ� ಸುವ ಸದಸ�, ���ಾ �ೕ�ೆಯ ಚಂಗಲ �ಾಯಪ� ಅವರು ನ�ೆ�ದ

ವರ�ಾನ ಗ��ೆಯ ಪ�ಯತ��ಂದ ಪಂ�ಾ���ೆ �ೊಸ ಕಟ�ಡ�ಂದನು� ಕಟ�ಲು �ಾಧ� �ಾ�ದು� ಹಲವ� ವಷ�ಗಳ �ಂ�ನ

�ಾತು.

�ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ�� ��ಾ�ಣ �ಾಗು ��ದ� �ಾಲದ�� ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ �ೆ�ೆಗ�ಂದ ಗು���ೆ�ಾರ �ಾ�ಂ�ೋ ಸಂ�ೆ�ಯು ಮಣ�ನು�

�ಾ� ಗಟ��ೆ �ಾ�ಸು ��ತು�. ಆದ�ೆ ಪಂ�ಾ ���ೆ ಒಂದು ರೂ�ಾ� ಯನೂ� �ೕ�ರ�ಲ�. ಸ�, �ೆಂಗಲ�ಾಯಪ� ಪಂ�ಾ ಯ�

�ಾ�  �ಾ��ಯ ಪ�ಸ�ಕ ವನು� ಓ�ದರು. ಸ��ೕಯ ಸಂಪನೂ�ಲ ವನು� �ಾ�ೇ ಬಳ� ದರೂ, ಅ��ನ ಪಂ�ಾ���ೆ �ಗ�ತ ಶುಲ�

�ಾವ�ಸ�ೇ�ೇಕು ಎಂಬ �ಯಮ �ಾ��ತು. ಅವ��ೆ ಅ�ೆ�ೕ �ಾ�ಾ�ತು. ಸಂ�ೆ��ೆ �ಾ�ೕತು �ಾ�ದರು. ಸಂ�ೆ� ಇದನು�

ಗಮನ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಲ�. �ೆಂಗಲ �ಾಯಪ� ಪಟು� �ಡ�ಲ�. �ಾ��ೕ�ಾ �ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ�  ಇ�ಾ�ೆಯ ಪ��ಾನ
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�ಾಯ�   ದ��ಗಳ ವ�ೆಗೂ ದೂರು ಒಯ�ರು. �ೊ�ೆ�ೆ ಮ�ದ ಸಂ�ೆ� ಪಂ�ಾ  �� �ೇ�ದಷು� ಹಣ �ೊಡ �ೇ �ೇ�ಾ�ತು. ಇದು

ಪಂ�ಾ ��ಯ ಯಶಸು�.

ಇ�ೇ �ೆ�ಾ��ಯುದ�ಕೂ� ಇರುವ ಇತ�ೆ ಪಂ�ಾ��ಗ� ೕೆ�ೆ ಈ �ೆಲಸವನು� �ಾ� ವರ�ಾನವನು� ಸೃ�� �ೊಳ� �ಲ�?

ಇ�ೊ�ಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆಯನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು ಅವಶ�.

�ೋ�ಾರ �ಾಲೂ��ನ �ೊ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಭೂಪಟದ�� ಇದ�ರೂ, ಜಗ��ನ ಪಂ�ೇಂ��ಯಗ�ಂದ ದೂರ�ೇ ಇರುವ

�ೆ�ಾ� ಪ�ರ ಹ��ಯ ಸ�ೕಪದ� �ೇ ಇರುವ ಪ�ಟ� �ೆಟ� ವನು� ಸುತ�ಮುತ��ನ ಹ��ಯ ಜನ�ೇ ಕಲು� ಗ� �ಾ��ೆ �ಾ� ಸ��ಲ��ೇ

ಕರ���ಾ��ೆ, ಅದ�ೆ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ಂದ ಇದುವ�ೆಗೂ �ಾ�ೊ  ಬ�ರೂ ಅನು ಮ� ಪ�ೆ�ಲ�. ಶುಲ� �ಾವ � �ಲ�. ಈ

�ೆಟ�ದಂಥ ಕ��ನ ಗುಡ� ಸು�ಾರು 70 ಅ� ಯಷು� ಎತ�ರ�ತು�. ಈಗ ಆ �ಾಗದ�� �ೊಡ� ಹಳ���ೆ. ಗ��ಾ��ೆ ಈಗ ಗುಡ�ದ

ಸುತ�ಲೂ �ಸ��ಸು���ೆ. ಈ �ಷಯದ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಇದುವ �ೆಗೂ ಗಮನ ಹ��ಲ�. �ನವ� ಲ�ಾಂತರ ರೂ�ಾ� ಕ��ನ

ವ�ವ�ಾರ ನ�ೆಯು���ೆ. �ಪ �ಾ�ಸ �ೆಂದ�ೆ, ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ೆಯ ಪ��ೕ ಗ��ಾ��ೆಯ �ೇತೃತ� ವ���ಾ��ೆ ಎಂಬುದು

�ಾ�ಮಸ�ರ ದೂರು.

�ಯಮಬದ��ಾ� ಗ��ಾ��ೆ ನ�ೆಸಲು ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂಡು ಶುಲ� ವಸೂ� �ಾ�ದ��ೆ ಇಷು� �ೊ���ೆ ಲ�ಾಂತರ ರೂ�ಾ�

ವರ�ಾನ ಪಂ�ಾ  ���ೆ ಬರು��ತು�. ಆದ�ೆ ಆ ವರ�ಾನ ಪಂ�ಾ ���ೆ �ೇಡ �ಾ��ೇ? �ೆಟ�ವನು� ಉ�� �ೊ ಳ��ವ

ಜ�ಾ�ಾ���ಾದರೂ �ಾರದು�?

ಕಟ�ಡಗಳ �ೕ�ನ �ಯಂತ�ಣ

ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  (ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಗಳ �ಯಂ ತ�ಣ) �ಯಮ ಗಳ� 1994ರ ಪ��ಾರ

ಪಂ�ಾ �� �ಾ���ಯ ಪ��ೇಶದ�� ಕಟ�ಡ ಗಳನು� ���ಸ�ೇ �ಾದ�ೆ ಪಂ�ಾ���ೆ ���ಷ� ಶುಲ� ವನು� �ಾವ�ಸುವ�ದು

ಕ�ಾ�ಯ. ಆ ನಂತರ ವ�ೆ�ೕ ಪಂ�ಾ�� ಅನುಮ� �ೕಡ�ೇಕು.

�ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ��, �ಾಜ� �ೆ�ಾ�� ಗಳ�ದ�ಕೂ� ತ�ೆ ಎತು���ರುವ �ಾ�ಾಗಳ�, �ೋ�ೆ� , ವಸ�ಗೃಹ ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಕಟ�ಡಗ�ಂದ

ಪಂ�ಾ �� ಗ��ೆ ಬರು��ರುವ ವರ�ಾನ�ೇನು ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಗೂ ಹಲವ� ಪಂ�ಾ�� ಗಳ�� ಸ�ಷ� ಉತ�ರವ� �ೊರಕದ ��� ಇ�ೆ.

ಅಂದ�ೆ, ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ವರ�ಾನ ಗ��ೆ�ಾ� ಇರುವ ಅ��ಾರ ವನು� ಬಳಸುವ�� �ೋಲು���ೆ�ೕ?

�ೆ��ೆ ಪ�ಷ�ರ�ೆ

�ೆ��ೆ ಪ�ಷ�ರ�ೆ ಸದ��ೆ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಗಳ� ಎದು�ಸು��ರುವ �ೊಡ� ಸ�ಾಲು. ಪ� ಮತು� ಬಣ �ಾಜ�ಾರಣದ

ಅಡ�ಪ��ಾಮ ಗ�ಂದ ಬಳಲುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ೆ��ೆ ಪ�ಷ�ರ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಭಯ �ೕಳ�ತ��ೆ. ಮುಳ �ಾಗಲು �ಾಲೂ�� -

ನ� �ೇ �ಾದ� ಪಂ�ಾ�� ಎ��� �ೊಂಡ ಓ �ಟೂ�ರು ಪಂ�ಾ�� ಯ�� ಎಲ� ಸದಸ�ರೂ ಪ�ಯ���ದರೂ �ೆ��ೆ ಪ�ಷ�ರ�ೆ

�ಾಧ��ಾಗು��ಲ�. ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ ಸಂಗ� ಎಂದ�ೆ, ಬಹಳ ವಷ� ಗಳ �ಂ�ೆ �ಗ� �ಾ�ರುವ �ೆ��ೆಯ ಪ��ಾಣ ಅತ�ಂತ

ಕ�� ಇ�ೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸದಸ���ೆ �ೊ���ೆ. ಆದ�ೆ ಅದನು� �ೆ��ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? ಎಂಬ �ಷಯದ�� ಇನೂ� �ೊಂದಲ ��ೆ. ಇದು

�ಾಯ��ರತ ಪಂ�ಾ��ಯ ���. �� �ೆಯ ಉ�ದ ಬಹು�ೇಕ ಪಂ�ಾ ��ಗಳ� �ೆ��ೆ ಪ�ಷ�ರ�ೆ ಎಂಬು ದನು� ಮ�ೆತ

���ಯ���ೆ ಎಂಬುದು ಅಬು�� ನ�ೕ�  �ಾ�  �ಾ��ೕ�ಾ �ವೃ�� ಸಂ�ೆ�ಯ ತರ�ೇತು�ಾರ�ಾದ ಎ�. ಎ� . �ೌಡಪ�ನವರ

��ಾದ.
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ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� �ೆ��ೆ ಪ�ಷ�ರ�ೆ �ೂಂ ದನು� �ಾ��ಟ��ೆ �ಾವ��ೇ ಪಂ�ಾ�� � �ಾರ ಬ�� ಹಣ�ಾ�� �ೈ

ಒಡು�ವ ಪ���� ಬರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಅದು ಪಂ�ಾ�� ಗ��ೆ ಅಥ��ಾ ಗು��ಲ� ಎನು��ಾ��ೆ ಅವರು. ಬ� , �ಾ���, ಆ�ೋ

��ಾ�ಣಗಳ �ೕ�ೆ ಪಂ�ಾ ��ಯು ಶುಲ� ��ಸ ಬಹುದು. ��ಾ� ಣ�ೆ� ಬರುವ ಪ�� �ಾಹನಗ�ಂದಲೂ ಶುಲ� ವಸೂಲು

�ಾಡಬಹುದು. �ಾ�ವರ ಗಳನು� �ಾ�� ಸುವ ದೂರ ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ� ಗ�ಂದ �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವನು� ವಸೂಲು �ಾಡ ಬಹುದು. ಇವ�

ವರ�ಾನ ಗ��ೆಯ �ೆಲವ� �ದಶ�ನಗಳ�ೆ�ೕ. ಆದ�ೆ ಇ�ೆ ಲ�ವ� �ಾಗದದ �ೕಲ�ೆ�ೕ ಉ���ೆ. �ೕ�ಾ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�

ಬಡವನ ���ಯ� �ೇ ಇ�ೆ. ಎ�ೊ�ಂದು ಬಡ ��� ಎಂದ�ೆ, ಐದು ವಷ�ದ �ಂ�ನವ�ೆಗೂ (2009ರ �ಾ� � 31�ೆ�), �ಾಜ�ದ �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ಾವ�ಸ �ೇ�ಾ �ದ� �ದು�� �� �ೂತ� ₨ 1298 �ೋ� ಇತು�!

73�ೇ �ಾಂ��ಾ�ಕ �ದು�ಪ�ಯ ಪ�ಮುಖ ಆಶಯ ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ. ಇದರ ಅಥ� ಅ�ವೃ�� ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ �ೇ�ಾದ

ಸಂಪನೂ�ಲ ಗಳನು� ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಸ��ೕಯ ಆಡ�ತದ �ಲಕ�ೇ ಗ���ೊಳ�� ಎಂಬುದೂ ಆ��ೆ. ಆದ�ೆ  �ಾ�ವ ಲಂ� ಗ�ಾ -

ಗ �ೇ�ಾ�ದ� ಪಂ�ಾ�� ಗಳ� �ಾತ� �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ಅನು �ಾನಗ��ೆ �ಾಯು�ಾ�, ಅವ�ಗಳ� ರೂ��ದ

�ೂೕಜ�ೆಗಳ �ಾ�ಯ�ೆ�ೕ ತಮ� �ೆಲಸ ಎಂಬ �ೕ�ತ �ಾ��ೆ�ಯ ಅ�ಯ�� �ೆಲಸ �ಾಡು���ೆ. ಇಷ�ಕೂ� ಪಂ�ಾ�� ಗ��ೆ

ವರ�ಾನ ಗ��ೆ ಎಂಬುದು ವಜ���ೇ?


