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�ೆಂಗಳ�ರು: ಐದು ವಷ�ಗಳ ಚು�ಾ�ತ ಅವ� ಪ�ಣ��ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಆಡ��ಾ��ಾ� �ೇ�ಸಲು ಕ�ಮ
�ೈ�ೊಳ��ವಂ�ೆ ಎಲ� ��ಾ���ಾ�ಗ��ೆ ಸೂ��ರುವ ಸ�ಾ�ರದ ಕ�ಮವನು� �ೈ�ೋ�� ಎ�� ����ೆ.
ಸ�ಾ�ರದ ಕ�ಮ ರದು��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ೋ� ಚಳ��ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು �ೋಮಗು�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ�� �.ಎ�.ಸ�ೕ� �ಾಬು
�ೇ�ದಂ�ೆ ಒಟು� 16 ಜನ ಸ���ದ� �� ಅ��ಯನು� �ಾ�ಯಮೂ�� ಕೃಷ� ಎ�.�ೕ�� ಅವ�ದ� ಏಕಸದಸ� �ಾ�ಯ�ೕಠ

�ರಸ����ೆ.

'ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮ ಸ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ಯ ಕಲಂ 8ರ ಅನು�ಾರ ಆಡ��ಾ��ಾ� �ೇ�ಸಲು ಮುಂ�ಾ�ರುವ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಅವ�  ಈ�ಾಗ�ೇ ಮು���ೆ. ಕಲಂ 8, ಉಪ ಕಲಂ 4 ರ ಅನು�ಾರ ಒಂದು �ಾ� ಆಡ��ಾ��ಾ� �ೇಮಕ�ಾದ�ೆ

ಅವರು ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ��ೆ ಸ�ಾನ' ಎಂದು �ಾ�ಯ�ೕಠ �ೕ��ನ�� ����ೆ.
'�ೋ��-19 ಇರುವ �ಾರಣ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ ಆ�ೆ�ೕತ�ರಗ��ೆ ಸ�ಂ�ಸಲು ಆಡ��ಾ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ�
ಮುಂ�ನ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಆ�� ಆಗುವ ತನಕ ನಮ��ೆ�ೕ ಮುಂದುವ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬ ಅ���ಾರರ �ಾದ
ಸಮಥ��ೕಯವಲ�' ಎಂದು �ಾ�ಯ�ೕಠ �ೇ��ೆ.
'ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ�� ಕಲಂ 9ರ ಅನು�ಾರ ಪಂ�ಾ���ೆ ಚು�ಾ�ತ�ಾದವರ ಅವ� 5 ವಷ� �ಾತ�. ಒಂದು�ೇ�  ೆಅವ�
ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರವ� ಅವರನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು �ೋ�� ಆ�ೇಶ �ಾ��ೆ�ೕ ಆದ�ೆ, �ೋ��  ಸೂಪ�
ಮತ�ಾರ�ಾದಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಐದು ವಷ�ದ ನಂತರ ಚು�ಾ�ತ ಪ���� ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದನು� ಸಂ��ಾನದ 243-E ��
ಪ��ಬಂ�ಸುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� ತ��ರುದ��ಾ� ಅ���ಾರ��ೆ ಪ��ಾರ �ೕಡಲು �ಾಧ��ಲ�' ಎಂದು �ೕ��ನ�� ��ಸ�ಾ��ೆ.

ಅ���ೇಶ� ನ�� �ತ�ಗಳನು� �ೕ�� 80% �ೇ�ಾವನು� ಉ��.
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ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮ ಸ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಅ��ಯಮ-1993ರ ಪ�ಕರಣ 41 ಮತು� 42ರಂ�ೆ ಅವ� ಪ�ಣ��ೊಂ�ರುವ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಆಡ��ಾ��ಾ� �ೇ�ಸಲು ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ವಂ�ೆ ಎಲ� ��ಾ���ಾ�ಗ��ೆ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ೆ ಪ��ಾ ನ �ಾಯ�ದ�� ಸೂಚ�ೆ �ೕ��ಾ��ೆ.
ಈ ಸೂಚ�ೆ ಅನು�ಾರ�ೇ ��ಾ���ಾ�ಗಳ� ಆಡ��ಾ��ಾ� �ೇಮಕ�ೆ� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂ��ಾ��ೆ. ಇ�ಾ�ೆಯ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��

ಸೂಚ�ೆ �ೕ��ಾ��ೆ�ೕ �ೊರತು ಆ�ೇಶ �ೊರ��ಲ�. ಆ�ೇಶವ� ರೂಪ��ೇ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ ಎಂಬುದು ಗಮ�ಾಹ�.
ಆದ��ಂದ, ಸ�ಾ�ರದ ಕ�ಮದ�� �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ಾ�ಲ�' ಎಂದು �ಾ�ಯ�ೕಠ �ವ���ೆ.
�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ಪರ �.��ೕ��ಾಸ�ೌಡ �ಾದ ಮಂ��ದ�ರು.
ಅ��ಯ�� ಏ�ತು�?

'�ಾಜ�ದ ಬಹು�ೇಕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ 5 ವಷ�ದ ಅವ� 2020ರ ಜೂ� �ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ� ��ಧ ��ಾಂಕಗಳಂದು
ಪ�ಣ��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾ�ಮ  ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ಾವ���ಕ ಚು�ಾವ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯ�ರುವ �ಾರಣ ಐದು ವಷ�ದ ಅವ�ಯನು�

ಮು��ದ ನಂತರ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮ ಸ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಅ��ಯಮ 1993ರ ಪ�ಕರಣ 8(l)(�) (ii) ಅ�ಯ�� ಕಲಂ
321ರ ಅನು�ಾರ ಆಡ��ಾ��ಾ�ಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ �ಧ���ರುತ��ೆ. ಇದರನ�ಯ ಅವ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ �ಾ�ಮ
ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಆಡ��ಾ��ಾ� �ೇ�ಸಲು ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ೇಕು' ಎಂದು �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ೆ
ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ�� 2020ರ ಜೂ� 17ರಂದು ಎಲ� ��ಾ���ಾ�ಗ��ೆ ಸೂ��ದ�ರು.
'ಈ ಸೂಚ�ೆಯನು� ರದು��ೊ�ಸ�ೇಕು' ಎಂದು �ೋ� ಅ���ಾರರು �ೈ�ೋ�� ನ�� �� ಅ�� �ಾಖ��ದ�ರು.
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