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ಎ� . ಜ�ಾದ�ನ ಮರವಂ�ೆ

�ಾಜ�ದ ಮುಷ�ರ �ರತ

ಸ�ಾ�� �ೈದ�ರ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ೇ��ೆ �ಾ��ೕಣ

�ೈದ�ರ �ೇತನವನು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ಲಕ

�ೕಡುವ�ದರ ಬದ�ಾ� ಸ�ಾ�ರ�ೇ �ೇರ�ಾ�

�ೕಡ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದು. ಈಗ ��ಾ� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು

ಮಟ�ದ ಆಸ��ೆ�ಗಳ �ೈದ�ರ ಮತು� �ಬ�ಂ� �ೇತನ

�ಾಗೂ ಅನ� ಆ��ಕ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ

�ೇರ�ಾ� �ಾವ�ಸು��ದ��ೆ, �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ

ಸಮು�ಾಯ ಮತು� �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೋಗ� �ೇಂದ�ಗಳ

�ೈದ�ರ ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ �ೇತನವನು� ಸ�ಾ�ರವ�

��ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ಲಕ �ೕಡು���ೆ.

ಇದ�ಂದ �ೇತನ �ಾವ� �ಳಂಬ�ಾಗು���ೆ

ಎನು�ವ�ದು ಮುಷ�ರ �ರತರು ತಮ� ಆಗ�ಹ�ೆ� �ೕಡು��ರುವ �ಾರಣ. ಅದ�ೆ�ೕ �ಾರಣ�ಾ�ದ��ೆ ಅವರು �ೇತನ �ಾವ� �ಳಂಬದ

�ರುದ� ಧ�� ಎತ� �ೇ�ಾ�ತು� ಮತು� ಆ ಸಮ�ೆ�ಯ ಪ��ಾರ�ೆ� ಆಗ��ಸ �ೇ�ಾ�ತು�. �ಾ�ೆ �ಾಡ�ೆ �ೇರ �ೇತನ �ಾವ��ೆ

ಒ�ಾ��ಸು��ರು ವ�ದರ �ಂ�ೆ  ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರ ಗಳ ಅ�ೕನದ�� �ೆಲಸ�ಾಡಲು �ೌಕರರ�� ಪರಂಪ�ಾಗತ �ಾ�ರುವ

��ೇಂ��ೕಕರಣ ��ಾಕರಣ ಮ�ೋ ಧಮ� �ೆಲಸ �ಾಡು���ೆ ಎಂದು �ಾ�ಸಲು  �ಾಕಷು� �ಾರಣಗ��ೆ.

ಸಂ��ಾ�ಾತ�ಕ �ೆಂಬಲ ಗ��ದ ಬ�ಕ �ಾಜ�ದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಇ�ೕಗ ಎರಡು ದಶಕಗಳನು� ಪ��ೈಸು���ೆ. ಅದರ

���ೕಯ ತ�ೆ�ಾ�ನ ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ �ಾಲ ಪಕ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಸಂಬಂ�ತ ವಲಯಗಳ�� �ಾ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಆ ��ೆ��ೆಯ�� �ೆಚು�

ಅಥ�ಪ�ಣ��ಾದ ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ ಸು�ಾ�ತ ಆವೃ��ಯನು� �ಾ��ಸುವ ���ನ�� ದೃಢ�ೆ�ಸುವ ಪ�ಯತ� ಇ��ೕಗ

ನ�ೆಯು���ೆ. ಈ ಹಂತದ�� �ೈದ� ಸಂಘಟ�ೆ ಮುಂ���ದ �ೇ��ೆಯನು� �ೕವ� �ಮ�ೆ��ೆ ಗು�ಪ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

‘�ಾವ �ೆಲಸ ಎ�� ನ�ೆಯುತ��ೋ ಅದರ �ವ�ಹ�ೆ ಅ��ನ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅ�ೕನ ಇರ�ೇಕು’ ಎನು�ವ�ದು ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಸರಳ

ಸೂತ�. ಸಂ��ಾನವ� ��ಸ�ರ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೌಕಟ� ನು� �ರೂ��, ಅದನು� ಅನುಸ�� �ರೂ ಸ�ರಗಳ� ಸ��ೕಯ

ಸ�ಯ�ಾಡ�ತ ಸ�ಾ�ರಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಲು ಅಗತ��ರುವ ಅ��ಾರ ಮತು� �ೊ�ೆ �ೕಡುವ�ದನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ

��ೇಚ�ೆ�ೆ ����ೆ. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ತಮ� �ಾ��ೇ�ಕ ಅಗತ�ಗ�ಗನುಗುಣ�ಾ� ರ���ೊಂಡ  �ಾಸನಗಳ �ಲಕ   ಈಗ

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಅ��ತ�ದ���ೆ.

ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ��ೆ ಸಂ��ಾನ �ಗ��ೊ��ದ ಎಲ� ಅ��ಾರಗಳನು� �ೕ�ೆ �ೇ�ದ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ಸೂತ�ಕ�ನು�ಾರ�ಾ�

�ರು ಸ�ರಗಳ ನಡು�ೆ ಹಂ��ೆ�ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾ�ರುವ ಹಂ��ೆ�ೆ ಅಥ� ಬರುವ�ದು ಆ�ಾ �ೊ�ೆಗಳ ಪ�ಣ� ಅ��ಾರ,

ಅವ�ಗ��ೆ ಅಗತ��ರುವ ಹಣ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ವ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಬ�ಂ� ಆ�ಾ ಸ�ರಗಳ ಅ�ೕನ�ೆ� ಬಂ�ಾಗ �ಾತ�.

ಅ�ೕನ�ೆ� ಬರುವ��ೆಂದ�ೆ ಅ�ೕನದ�� �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದು �ಾತ�ವಲ�.
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ಬದ�ಾ� �ೇತನ �ಾವ� ಒಳ�ೊಂಡ �ಯಂತ�ಣವ� �ೇರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಇದು ಅ�ೆಬ�ೆ�ಾ� ನ�ೆ��ೆ

ಎನು�ವ�ದು ಈ ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಸ�ವ ಅಂಶ. ಮುಷ�ರ �ರತ �ೈದ�ರ �ೇತನ �ಾವ� ಕು��ಾದ ಒ�ಾ�ಯ�ೆ� ಮನ��ೆ �ಕ��ೆ ಈ

ಅ�ೆಬ�ೆ� ಇಲ��ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬದು ��ೇಂ��ೕಕರಣ ಪರರ ಆತಂಕ. 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಯಂತ�ಣದ�� �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಸ�ಾ�� �ೌಕರರ�� ರೂ�ಗತ ��ಾಕರ�ೆಯ ಮ�ೋಧಮ� ��ೆ

ಎನು�ವ�ದ�ೆ� �ಾಕಷು� �ದಶ�ನಗ��ೆ. ನೂತನ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ೆ ಅ��ತ��ೆ� ಬಂದ �ನ�ಂದಲೂ ಸ�ಾ�ರ ಮತು�

�ಬ�ಂ� ನಡು�ೆ ಹಗ�ಜ�ಾ�ಟ ನ�ೆಯುತ��ೇ ಬಂ��ೆ. �ಬ�ಂ� �ಯಂತ�ಣ �ೇ�ದಂ�ೆ ��ೇಂ��ೕಕರಣದತ� ದೃಢ �ೆ�ೆ� ಇ�ಸುವ

���ನ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಮತು� �ೌರ ಸ��ೕ�ಾಡ�ತದ ಸದಸ�ರು �ಾಗೂ ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ ಸಂಯುಕ��ಾ� 23 ಜನವ�

2004ರಂದು �ೊರ��ದ ’�ೇಲೂರು �ೂೕಷ�ೆ’ ಒಂದು ಮಹತ�ದ �ೖ�ಗ�ಾ�ಗ�ೇ�ತು�.

ಈ ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಯ �ೂೕಷ�ೆಯ�� ��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ಲ ಆಶಯವನು� ಅನು�ಾ��ಸುವ ಬದ��ೆಯ ಜ�ೆ�ೆ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ,

ಅ�ರ �ಾ�ೋಹ, �ಾ��ೕಣ ಗ�ಂ�ಾಲಯ, ವಯಸ�ರ ��ಣ �ೇಂದ�, ಅಂಗನ�ಾ�, �ಾವ�ಜ�ಕ �ತರ�ಾ ವ�ವ�ೆ�, ಕಂ�ಾಯ

ಇ�ಾ�ಾ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ೌ�ಾಡ�ತದ ಅ�ೕನ ತರುವ ಆಶಯವನು� ಅದು �ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ

�ೂೕಷ�ೆಯ ಧ�� ಅಡಗುವ ಮುನ��ೇ ಅದ�ೆ� ಎದು�ಾದುದು �ಬ�ಂ� ��ಾಗದ ��ೋಧ.

ಅಂಗನ�ಾ� �ೌಕರರು �ೆಂಗಳ��ನ�� ಬೃಹ� ಪ��ಭಟ�ೆ ನ�ೆ� ಇ�ಾ�ೆ �ೊರ��ದ� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ ವ�ಾ�ವ�ೆಯ

ಆ�ೇಶ �ಾ��ಾಗುವ�ದನು� ತ�ೆದರು. �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆಯ ��ಕರು ಮುಷ�ರದ �ೆದ��ೆ ಒ��ದರು. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೆ

ಹ�ಾ�ಂತರ�ೊಂಡ �ಾ�ಮ ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಮರ�ತು. �ೊರ�ನವ�ಗಳ ��ೋಧ ��, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಯ� �ೇ �ೆಲಸ

�ಾಡು��ದ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ �ೇತನವನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೕ �ಾವ�ಸಲು �ಾಧ��ಾದದು� �ೇವಲ �ರು �ಂಗಳ� �ಾತ�!

ಸ�ಾ�ರದ ಇ�ಾ�ೆಗ� ೕೆನೂ �ೌಕರರ �ಾ�ನ ಸ�ಗ�ಗಳಲ�. ಅವ�ಗ�ಂದ �ೇತನ ಮತು� ಅನ� ಆ��ಕ �ೌಲಭ�, ವ�ಾ�ವ�ೆ, ಬ��

ತಂ�ಾ�ೆ ಬರದು. ಅ��� �ೕಲ��ಾ��ಂದ �ೆಳ ಹಂತದ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾಕಷು� �ಂ�ೆ ಅನುಭ�ಸು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅದರ

ನಡು�ೆ ಸ��ೕ�ಾಡ�ತಗಳ �ಯಂತ�ಣ�ೆ� ಒಳಪಡುವ�ದ�ಂದ ತಮ�ೆ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಪತು� ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು ಅವರು

�ಾ�ಸು �ಾ��ೆ. ಇದರ �ಂ�ೆ ಸ��ೕಯ �ಾಜ�ೕಯದ ಬ�ಪಶು �ಾಗುವ �ಾಧ��ೆಗಳ ಜ�ೆ�ೆ ಸ��ೕ�ಾಡ�ತಗಳ ಚು�ಾ�ತ

ಸದಸ�ರು ತಮ�ೆ �ಾ�ಯಲ�, ಅವರ ಅ�ೕನದ��ರುವ�ದು ಅವ�ಾನ ಎಂಬ �ಲುವ� �ಾಕಷು� �ೆಲಸ�ಾಡುತ��ೆ.

ಅದ��ಂತ �ೆ�ಾ�� ತಮ� ಕತ�ವ� �ವ�ಹ�ೆ ಯನು� ತಮ� �ೆಲಸದ ಸ�ಳದ� �ೇ �ರಂತರ ��ೕ�ಸುವ, �ಮ��ಸುವ, ಎಚ��ಸುವ

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಚ��ರುವ ಮ�ೋ ಧಮ�ವ� ಇದ�ೆ� ಒಂದು ಪ�ಬಲ �ಾರಣ. ಅ�ೕನ�ೆಯನು� ಪ��� �ಾ� ��ೋ�ಸುವ�ದು

ಅ�ಾಧ��ಾದುದ�ಂದ �ೇತನ�ಾದರೂ  �ೊ�ನವ�ಂದ ಬರ� ಎಂದು ಅವ�ೆಲ� ಆ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೈದ�ರ �ೇತನ �ಾವ� ಕು��ಾದ

ಆಗ�ಹದ �ಂ�ೆ ಈ ಮ�ೋಧಮ���ೆ ಎಂಬ ಶಂ�ೆ �ಡುತ��ೆ.

�ೌಕರರು ಸಂಘ�ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇಂತಹ ��ಾರದ�� ಸ�ಾ�ರ �ೆಲವ� �ಾ�ಸುವ�ದು ಕಷ�ಕರ. ಆದುದ�ಂದ ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಈ�ರುವ �ೌಕ��ನ�� �ಬ�ಂ�ಗಳ�� ಭರವ�ೆ ��ಸುವಂ�ೆ �ೆಲಸ�ಾಡ�ೇಕು. ಅವ�ಗಳ ಅ�ೕನ �ೆಲಸ

�ವ��ಸುವ �ಬ�ಂ�ಗಳ� ಎದು�ಸುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು, ಅವರು ಮತು� ಜನಪ���� ನಡು�ೆ ಉದ��ಸುವ ಎಲ� �ಧದ

ಅಂತರವನು� ದೂರ�ಾಡಲು ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ಉಭಯರ ಪ���� ಮತು� ಪ�ಣತ�ಂದ ಕೂ�ದ ’ಸಮನ�ಯ ವ�ವ�ೆ�’ಯನು�

ಅ��ತ��ೆ� ತರಬಹುದು. ಆಗ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ಅವ��ೆ ��ೕ�ಾ�ಾಹ� �ಾಗ ಬಹುದು. ಅದರ �ರುದ� ಎ�ೆಯ�ಾಗುವ ಸ�ಾಲುಗಳ�
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ಇಲ��ಾಗಬಹುದು.

�ೇರಳ �ಾದ�

��ೇಂ��ೕಕರಣ�ೆ� �ಾದ� ಎ��ದ �ೇರಳ �ಾಜ�ದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ��ಂತ �ನ��ಾದ ��� ಇ�ೆ. ಅ��ನ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ೆ

��ೇಂ��ೕ ಕರಣದ ಆಶಯವನು� ಅತ�ಂತ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ����ೆ. �ರೂ ಸ�ರಗಳ ನಡು�ೆ ಸ�ಷ��ಾದ ಅ��ಾರ

ಮತು� �ೊ�ೆಗಳ ಹಂ��ೆ ಇ�ೆ. ಸಂ� �ಾನದ 11�ೆಯ ಪ��ೆ�ೕದದ�� ಅವ�ಗ��ೆ ವ�ಾ� �ಸ ಬಹುದು ಎಂದು �ೇ�ದ ಬಹು�ೇಕ

�ಷಯಗಳ� ಅವ�ಗಳ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊಳ��ವ ಸ�ರ�ೆ� �ೕಡ�ಾ��ೆ.

ಆ �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಹಣ�ಾಸು ಮತು� �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲವನು� ಅವ�ಗಳ ಅ�ೕನ�ೆ� ತರ�ಾ��ೆ. ಅತ�ಂತ

�ೆಳಸ�ರ�ಾದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯನು� ಉ�ಾ ಹ�ಸುವ��ಾದ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ೆಗಳ� ಅದರ

ಅ�ೕನ�ೆ� ಬರು ತ��ೆ. ಅವ�ಗಳ �ಾ��ಕ �ೂೕಜ�ೆ �ದ�ಪ�ಸುವ, ಆ��ಕ ಗು� �ಗ�ಪ�ಸುವ, ಮತು� ಅನು�ಾ��ಸುವ

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಅವ�ಗ��ೆ �ೇ��ೆ. 

�ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೋಗ� �ೇಂದ�, �ಾ�ಥ�ಕ ಮತು� � �ೌಢ�ಾ�ೆ, ಅಂಗನ�ಾ�, ಕೃ� �ೇಂದ� ಇ�ಾ��ಯ �ವ�ಹ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ -

�� �ಾಡುತ��ೆ. �ೈದ�ರೂ �ೇ�ದಂ�ೆ ಅವ�ಗಳ ಅ� �ಾ�ಗಳ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಅ�ೕನದ�� �ೆಲಸ- �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಅವರ

�ೇತನವನೂ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೕ �ತ�ಸುತ��ೆ.


