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��ೆಂಬ� ಅಂತ�ದ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�

ಚು�ಾವ�ೆ..?
eesanje.com 22h

�ೆಂಗಳ�ರು,ಆ.27- �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗ ವ�ಾ�ಂತ�ದ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಸುವ �ಾಧ��ೆ��ೆ.
�ೇಂದ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗ �ೊರ��ರುವ �ೊಸ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಮುಂ�ಾಗ��ಾ ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು

ಆ�ೕಗ ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಸಲು ಮುಂ�ಾ��ೆ.
��ೆಂಬ� �ಂಗಳ ಅಂತ��ೆ� �ೋ��-19 �ಯಂತ�ಣ�ೆ� ಬಂದ�ೆ ಆ�ೕಗ ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಸುವ�ದು ಬಹ�ೇಕ ಖ�ತ�ಾ�ದು�,
ಆಡ�ತ ಮತು� ಪ��ಪ�ಗ��ೆ ಇದು ಪ���ೆ�ಯ ಕಣ�ಾಗ��ೆ.
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಚು�ಾವ�ೆಯ�� ಸ��ೆ� �ಾಡುವ ಅಭ���ಗಳ� �ಾವ��ೇ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ದ ಗುರು�ನ �ೕ�ೆ

ಸ��ಸುವಂ�ಲ�. ಆದ�ೆ, ಬಹು�ೇಕ ಅಭ���ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ �ೊ�ೆ ಗುರು���ೊಂಡವ�ೇ �ೆಚು�.
�ಾಜ�ದ�� 6025 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗ�ದು�, ಅವ�ಗಳ ಅವ ಜೂ�/ ಜು�ೈ �ಂಗ��ೆ ಅಂತ��ಾ��ೆ. �ೋ�� �ಾಂ�ಾ��ಕ

�ೋಗದ ��ೆ��ೆಯ�� ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸಂದಭ� ಎಂದು �ಾ�� �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗ ಪಂ�ಾಯ� ಚು�ಾವ�ೆಯನು� �ೕ

�ಂಗಳ�� ಮುಂದೂ�ತು�.
ಈ ಮ�ೆ� ಚು�ಾವ�ೆ ಮುಂದೂ�ರುವ�ದನು� ಪ���� �ೈ�ೋ�� ನ�� �ಾವ�ಜ�ಕ��ಾಸ�� ಅ���ಂದನು� ಸ��ಸ�ಾ��ೆ.
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಚು�ಾವ�ೆ�ಾ� 21 ��ೆ�ಗಳ�� �ೕಸ�ಾ� ಪ�� �ದ��ಾ�ರುವ��ಾ� �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗ ಇ��ೕ��ೆ

�ೈ�ೋ�� �ೆ �ಾ�� �ೕ�ತು�. ಉ��ರುವ 9 ��ೆ�ಗಳ �ೕಸ�ಾ� ಪ���ಾ� ಸಮಯವನು� �ೋ�ತು�.
�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೋಗದ ��ೆ��ೆಯ�� ಚು�ಾವ�ೆ ಬ�ೆ� ಸ�ಷ��ೆ ���ಲ�. �ೋ��-19 ಸಂದಭ�ದ�� ಚು�ಾವ�ೆ�ಾ� ಚು�ಾವ�ಾ

ಆ�ೕಗ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ೊರ���ೆ.
ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ರ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಸುರ��ಾ ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ವ��ಾ� �ೆಸರು �ೇಳಲು

ಇ��ಸದ ಆ�ೕಗದ ��ಯ ಅ�ಾ��ಬ�ರು ����ಾ��ೆ.

ಅ���ೇಶ� ನ�� �ತ�ಗಳನು� �ೕ�� 80% �ೇ�ಾವನು� ಉ��.
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2015ರ�� �ಾಜ�ದ 6024 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ ಚು�ಾವ�ೆಯು ನ�ೆ�ತು�. ಈ�ಾಗ�ೇ ಬಹು�ಾಲು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ

ಸದಸ�ರ ಅ�ಾರದ ಅವಯ�� ಮುಕ�ಯ�ಾ��ೆ.
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ��ೆ ಸದಸ�ರನು� ಚು�ಾ�ಸುವ�ದು ಅ�ಾಧ��ಾ�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ರಂತರ�ಾ� ಎರಡು ಚು�ಾವ�ೆಗಳನು�

ನ�ೆ�ದರೂ ಸದಸ�ರನು� ಆ�� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ಆಡ�ತ ಸ��ಯನು� �ೇ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ.
ಪ�ಸು�ತ ಇಂತಹ �ಾವ��ೇ ಪ���� �ಾಜ�ದ�� ಉದ�ವ�ಾ�ಲ�. �ಾ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ಯ �ೆ�� 8ರಂ�ೆ

ಆಡ�ತ ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ�ಲ�.
�ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗವ� ತನ� �ಾಂ��ಾ�ಕ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾ�ಯಬದ��ಾ�, ಪ��ೕತ�ಾ� �ಾಷ�ದ ಸಂ��ಾನ

�ಾಗೂ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮಸ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ�� 1993 ರಂ�ೆ ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಸಲು ಆ�ೕಗ ಮುಂ�ಾ��ೆ.
�ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗವ� �ಾಜ�ದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ��ೆ �ಗತ ಅವಯ�� ಚು�ಾವ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸ�ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ

�ಾ�ಮಗಳ ��ೇಂ��ೕಕೃತ ಸ��ೕಯ ಸ�ಯಂ ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ದಮನ �ಾ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಸಂ��ಾನದ 73 �ೇ

�ದು�ಪ�ಯ �ೆ�ೕ�ೕ�ೆ�ೕಶಗಳನು� ಉಲ�ಂ��ದಂ�ಾಗುತ��ೆ.
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮಸ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��,1993 ರ �ೆ�� 308ಎಎ ಪ��ಾರ �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗವ�

ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ �ಾ� ಅ�ಾ�ಾವ ಮು�ಯುವ �ದ�ೆ ಚು�ಾವ�ಾ ಪ����ಗಳನು� ಮು�ಾ�ಯ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.
ಇದ�ಾ�� ಚು�ಾವ�ಾ �ೇ�ಾಪ�� ಮತು� �ೕಸ�ಾ�ಗಳ �ವರಗಳನು� ಚು�ಾವ�ೆಗಳ ಅಸೂಚ�ೆ �ೊರ�ಸುವ 45 �ನಗಳ

�ದ�ೇ �ೊರ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.
ಆದ�ೆ �ಾಜ�ದ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ ಅ�ಾ�ಾವ ಮು�ದು �ೋಗು��ದ�ರೂ ಕೂಡ �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗವ�

�ೕಸ�ಾ�ಯ �ಗ, �ೇ�ಾಪ��ಗಳ ಪ�ಕಟ ಮುಂ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಚು�ಾವ�ಾ ಪ����ಗಳನು� �ಾ�ರಂ��ರುವ ಕು�ತು �ಾವ

�ಾ��ಯೂ ಇಲ�. ಸೂಚ�ೆಯೂ ಇಲ�.
ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗವ� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮ ಸ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��ಯ �ೆ�� 308ಎಎ

ಅನು� ಉ�ೆ�ೕಶ ಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಉಲ�ಂಘ�ೆ �ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ��ಯ ಕು�ತು ಸಂಪ�ಣ� �ಲ��� �ೋ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬ

ಆ�ಾದ�ೆ �ೇ�ಬರುತ��ೆ.
ಸಂ��ಾನದ ಅನು�ೆ�ೕದ 243 ಇ3ರನ�ಯ �ಾವ��ೇ ಪಂ�ಾಯ�ಯ ಐದು ವಷ�ಗಳ ಅ�ಾ�ಾವ ಮು�ಾ�ಯ�ೊಳ��ವ �ದ�ೇ

ಚು�ಾವ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸ�ೇ�ೆಂಬ ಸ�ಷ� ��ೇ�ಶನ��ೆ. ಆದ �ಾರಣ �ಗತ ಅವಯ�� ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಸುವ�ದು �ಾಜ� ಚು�ಾವ�ಾ

ಆ�ೕಗದ ಕ�ಾ�ಯ ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ.
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಮಸ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� �ಾ��, 1993 ರ �ಯಮ 8ರಂ�ೆ ��ಾ��ಾ�ಗಳ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ��ೆ

ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಸಲು �ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ ಮತು� ಎರಡು �ಾ� �ರಂತರ�ಾ� ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆ�ದರೂ ಸದಸ�ರು

ಆ���ಾಗ��ಾ�ಗ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ�ವ��ೇ ಸಮಥ��ೕಯ�ಾದ ಸ�ಷ� �ಾರಣಗ�ದ��ೆ �ಾತ� ಆಡ�ತ ಸ��ಯನು� ಅಸೂಚ�ೆ

�ೊರ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ರ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ.
ಈ ಎಲ� �ಾಧಕ�ಾಧಕಗಳನು� ಪ�ಗ�� ಆ�ೕಗ ��ೆಂಬರ ��� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಮುಹೂತ� �ಗ� �ಾಡುವ�ದು ಬಹು�ೇಕ

���ತ�ಾ��ೆ.


