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�ಾ�ೂೕದರ ಆ�ಾಯ�

ಅ��ಾರ�ಾ� �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ರದ ��ತ�ೆ� �ಲುಕ��ೆ�ೕ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ�?

��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಬ�ೆ� ಆ�ೆ��ರುವ ವ���ಗಳ�,

�ಂತಕರು, ಸಂಘಟಕ�ೆ�ಾ� �ಾ�ೊ�ಂ�ದ�ಂತಹ

�ಂತಕರ ಸ�ೆ�ೂಂದನು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸ�ವರ �ೇತೃತ�ದ��,

�ಾಜ�ದ�� �ಾಂ�ೆ�� ಸ�ಾ�ರ ಅ��ಾರದ ಗದು��ೆ

ಏ�ದ �ೊಸದರ�� ನ�ೆಸ�ಾ�ತು�. 

‘ಜನರ �ೈ�ೆ ಅ��ಾರ’ ಎನು�ವ �ೂೕಷ�ೆ�ೂಂ��ೆ

ನ�ೆದ ಆ ಸ�ೆಯ�� ಸ�ಯಂ

ಮುಖ�ಮಂ��ಗಳ��ಾಗವ��ದ�ರು. �ಾ��ೕಣ

ಕ�ಾ�ಟಕದ ಬ�ೆ�  ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾಳ� ಇ�ೆ ಎನು�ವ

ಭರವ�ೆಯನು� ಆ ಸ�ೆ ���ತು�. ಆರಂಭದ��

�ೋ�ದ ಈ ಉ�ಾ�ಹ, ಭರವ�ೆಗಳ�

�ಜ�ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ �ಾ��ೕಣ ಕ�ಾ�ಟಕದ��

ಸ�ಾ�ರ ���ಾ�ೕಲ�ಾ� ಆಡ�ತ

ನ�ೆಸ�ೇ�ಾದುದು ಮಹತ�ದು�.

ಈ ಬು�ಾ� ಸದೃಢ�ಾಗ�ೇ, ���ಾ�ೕಲ�ಾಗ�ೇ

‘ಜನರ �ೈ�ೆ ಅ��ಾರ’ ಎನು�ವ�ದ�ೆ� ಅಥ��ರುವ��ಲ�. ಈ �ಾತು ಉ���ೊಳ�ಲು ಈ�ೊಂದು ಸದವ�ಾಶ �ಾಜ�ದ�� ಎದು�

�ಾಣು���ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಚು�ಾವ�ೆ ನಂತರ �ಾಜ��ಾದ�ಂತ ಐದು �ಾ�ರಕೂ� �ೆಚು� �ೊಸ ಸ�ಾ�ರಗಳ�

ರಚ�ೆ�ಾ��ೆ. ಒಂದು ಲ�ಕೂ� �ೆಚು� ಮಂ�ಯನು� ತಮ� ಪ����ಗಳ�ಾ�� �ಾಜ�ದ ಜನರು ಆ�� �ಾ��ಾ��ೆ.

ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ�� ಜನರು �ೇರ �ಾಗವ�� �ೕ�ಾ�ನಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ವ ಏ�ೈಕ ಸ�ಳ ಎಂದ�ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ. ಅದು

ಸಂಘಟ�ೆ�ೊಳ�ಲು �ೇ��ೆ �ದ��ಾಗು���ೆ. ಆ���ಾದವರ�� �ೇ 50ರಷು� ಮಂ� ಮ��ೆಯರು, ಲ�ದ�� ಅಧ�ದಷು� ಜನರು

ಉ�ಾ�� ಯುವಜನರು �ಾಗೂ �ೊಸಬರು.

ಇವರ�� ಉ�ಾ�ಹ��ೆ. ಏನ�ಾ�ದರೂ �ಾ�ಸ�ೇ�ೆನು�ವ ಛಲ��ೆ.  ಇಂತಹವರು ಪ�� �ಾ�ಮಸ�ೆ�ೆ ಬಲ, ಉ�ಾ�ಹ

ತುಂಬ�ೇ��ೆ. ಇದ�ಾ�� ಏನು �ಾಡ�ೇ�ೆಂಬ ಬ�ೆ�  ಸಮಗ� ಅಧ�ಯನ ನ�ೆ�ರುವ  ಸ��ಯ ವರ� ಸ�ಾ�ರದ���ೆ. ಈ

ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ�� ಸಂ��ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಜನ �ೇರ �ಾಗವ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ ಲಭ��ಾ��ೆ.
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ಮ��ೆಯರು �ೇ�ದಂ�ೆ ಪ��ಷ� �ಾ�– ಪಂಗಡ ಮುಂ�ಾದ ಅಂ��ೆ ಒತ��ಸಲ�ಟ� ಜನ��ೆ �ಾ�ಮಸ�ೆ �ೇ��ೆ�ಾಗ��ೆ.

ಸ�ತಃ �ಾ�ೇ ತಮ� ತಮ� �ೇ�, ಹ��ಯ ಬ�ೆ� ಚ��ಸು�ಾ� ತಮ� ಕನ�ನ ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ� �ೂೕಜ�ೆ ರೂ�ಸುವ ಸಮಯ

ಇ�ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಇಂಬು �ೕಡುವಂ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡಬಹು�ಾದ ರ�ೕಶಕು�ಾ� �ೇತೃತ�ದ ಸ��ಯ ವರ�

ಸ�ಾ�ರದ �ೈ �ೇ� ಏಳ� �ಂಗ�ಾ�ದು� �ಾ��ೆ ರೂಪ ಪ�ೆಯಲು �ಾಯು���ೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ �ೂೕಜ�ೆ ಪ�����ೆ �ಾಲ�ೆ �ೕಡಲು �ಾಗೂ ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಯನು�

���ಾ�ೕಲ�ಾ�ಸಲು �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸ�ವರ ಅಧ���ೆಯ�� �ಾಜ� ಮಟ�ದ ‘�ಾ� ಪ�ೆ’ಯನು�

ರಚ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಆ �ಲಕ ‘��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ��’ಯನು� ���ಾ�ೕಲ�ಾ�ಸುವ ಪ�ಯತ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಇ�ೊಂದು

�ೊಸ �ೆಳವ��ೆ ಎಂದು �ೇಳಬಹುದು. ಈ �ೊಸ �ೆಳವ��ೆ�ಂದ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಬ�ೆ� ಭರವ�ೆಯನು� ಇಟು��ೊಂಡವ��ೆ

ಹಲ�ಾರು ಆತಂಕಗಳ� �ಾಡುತ��ೆ.  ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೆ �ಾಯಕಲ� �ೕಡಲು  ಸಮಗ� ವರ�ಯನು� ಸ�ಾ�ರ

ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ.

ಆ ವರ� �ಾಜ��ಾದ�ಂತ �ಸ�ತ�ಾ� ಚ�ೆ��ಾ� ಅದನು� ಸಮಗ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ ಅ��ಾ�ಯವ�

��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಬ�ೆ� ಬದ��ೆ ಇರುವ ಜನ�ಂದ ���ೆ. ಸ�ಾ�ರವ� ಅದನು� �ಾ��ೆ ತರುವ ಭರವ�ೆಯನೂ� �ೕ��ೆ. ಆದ�ೆ

ದುರದೃಷ�ವ�ಾ� ಆ ವರ�ಯ ಸಮಗ� ಅನು�ಾ�ನದ �ಾಧ��ೆ ಕ���ಾಗುವಂ�ೆ �ೋರು���ೆ. 

ರ�ೕಶಕು�ಾ� �ೇತೃತ�ದ ಸ�� ವರ� ಸ��� ಹಲವ� �ಂಗಳ� ಕ�ೆದರೂ �ಾ��ೆಯ ಸಮಗ� �ದು�ಪ� ಬ�ೆ� ಈವ�ೆ�ೆ

ಭರವ�ೆಗಳ� �ಾತ� ಉ�ದು�ೊಂ��ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆಯುವ �ೂದಲು ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�

ಸಲ�ೆಗಳನು� ಅಳವ�ಸಲು �ಾ��ೆ�ೆ �ದು�ಪ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದು, ವರ�ಯ�� ಉ� �ೇ��ದ �ೇವಲ �ರು �ಷಯಗಳನು�

�ಾತ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾ�ತು ಅ�ೆ�. ಉ�ದ 85 �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ದು�ಪ� �ಾ�ಾಗ ಎನು�ವ�ದು ���ಲ�.

ಈ ನಡು�ೆ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ�ಯ ಬಹುಮುಖ� ಹಂತದ��ರು�ಾಗ �ೊಸ�ೊಂದು ‘�ಾ� ಪ�ೆ’

ಸೃ���ಾ�ರುವ�ದು ಆತಂಕ�ಾ�. �ೂೕಜ�ೆ ರಚ�ೆಯ ಬ�ೆ� ರ�ೕಶಕು�ಾ� ಸ��ಯ ವರ�, �ವರ�ಾ� ಒಂದು

ಅ�ಾ�ಯವ�ೆ�ೕ ರ�� ಮಹತ�ರ ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೕ��ೆ. ಅದರ�� ಮುಖ��ಾ� �ರು ಹಂತಗಳ�� �ೂೕಜ�ೆಯನು�

�ೊ�ೕ�ೕಕ�ಸುವ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಸಲ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಈ�ರುವ ��ಾ� ಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಯನು� �ೆಚು�

ಪ��ಾಸ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ�ಸುವ�ದು, �ಾ�ಮ ಸ�ೆ, �ಾ� � ಸ�ೆ ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ೂೕಜ�ಾ ಸ�� ರ�ಸುವ�ದಲ��ೆ

�ಾಜ� ಮಟ�ದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ��ೇಂ��ೕಕೃತ �ೂೕಜ�ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯ ರಚ�ೆಯ ಬ�ೆ� ರ�ೕಶಕು�ಾ�

ಸ��ಯ ವರ�ಯ�� ಸಲ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ.

ಆದ�ೆ ಈ ಸಲ�ೆಯನು� ಗಮನ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೆ ಈ ‘�ಾ� ಪ�ೆ’ಯನು� ಸ�ಾ�ರ ರ��ರುವ�ದು ಆಶ�ಯ� �ಾಗೂ ಆತಂಕ

ಉಂಟು �ಾ��ೆ. ತಳಮಟ�ದ�� ಅಂದ�ೆ, �ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ�� ಜನ�ಾಗವ�ಸು��ೆಯ �ಲಕ ಅದರಲೂ�

ಮ��ೆಯರು, ಅಂ��ೊತ��ಸಲ�ಟ�ವರು ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಸ��ಯ�ಾ� �ಾಗವ�� �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� �ೈ�ಾ�ಕ�ಾ� �ೇ�ೆ

ತ�ಾ�ಸಬಹುದು ಎನು�ವ  ಬ�ೆ� �ಾಯ��ಾಧ� ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ೆ�ೕ �ೊಸ �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರ ಅ��ತ��ೆ� ಬಂ�ಾಗ ಅದು ತನ� �ಾ�ಮದ ಎ�ಾ� ಜನರನು� �ೇ���ೊಂಡು ಐದು ವಷ�ದ

�ೂೕಜ�ೆಯನು� ತ�ಾ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ ಸಲ�ೆಯನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ.  ಐದು ವಷ��ರುವ ಒಂದು �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರ ತನ�ೆ

�ಾಯ��ಾಧ��ಾಗುವ ಐದು ವಷ�ದ ���ಾ �ೂೕಜ�ೆಯನು� ರೂ���ೊಳ��ೇಕು. 
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�ೕ�ೆ ಪ���ೂಂದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ತ�ಾ��ದ �ೂೕಜ�ೆಯನು� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ಾ ಸ��

�ೊ�ೕ�ೕಕ�� ಅದನು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾಗೂ ��ಾ� �ೂೕಜ�ಾ ಸ���ೆ �ೕಡುವ ಬ�ೆ� ರ�ೕಶಕು�ಾ� ಸ��ಯ

ವರ�ಯ�� ಸಲ�ೆಗ��ೆ. ಸ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� �ಾ�ದ �ೂೕಜ�ೆಗಳ ಆದ��ೆಗಳನು� �ೕ�ನ ಹಂತದ�� �ಾವ��ೇ �ೕ�

ಬದ�ಾ�ಸ�ೆ ಅವ�ಗಳನು� �ೇವಲ �ೊ�ೕ�ೕಕ�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾಗೂ ��ಾ� ಮಟ�ದ �ೂೕಜ�ೆಗ�ಾ� ರೂ�ಸ�ೇ�ೆಂದೂ

ಸಲ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ.

ಈ �ಲಕ �ರು ಹಂತದ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳನು� �ಾ�ಮಸ�ೆ�ೆ ಅಂದ�ೆ ಜನ��ೆ ಉತ�ರ�ಾ�ಗಳ�ಾ��ಸುವ ಪ�ಯತ�ದ

ಸಲ�ೆಗ��ೆ. �ೕ�ೆ ಜನರ ಆ�ೆ�ೕತ�ರಗಳನು� ಪ�ಪ�ಣ��ೊ�ಸುವ ಮತು� ಜನ��ೆ ಉತ�ರ�ಾ�ಗ�ಾ� ಸ��ೕಯ

ಸ�ಾ�ರಗಳನು� �ಾಯ�ಪ�ವೃತ��ಾ�ಸುವಂತಹ ಸ��ಯ ಸಲ�ೆಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ ಗಮ��ದಂ�ಲ�. �ೂೕಜ�ಾ ಸ��ಯ

�ಾಯ���ಾನಗಳ ಬ�ೆ� ಈಗ ಈ �ೊಸ ‘�ಾ� ಪ�ೆ’�ೆ �ೕ�ರುವ �ಾಯ�ಸೂ� �ಾಗೂ �ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ��ೆ�ೆ �ೕ�ದ

ಸಲ�ೆಗಳ ಪ��ಯನು� ಅವ�ೋ��ದ��, ಇದು ಇನ�ಷು� ಅ��ಾರ�ಾ� ಮತು� ಸ�ಾ�ರದ ��ತ�ೆ� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳನು�

�ಲು�ಸುವಂ��ೆ.

ಅಂದ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದು �ಾತ�� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ �ೇಂದ� �ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತರುವ

ಏ�ೆಂಟರಂ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಲಸ�ಾಳ�ಗಳಂ�ೆ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ಪ��ಾ�ಸುವಂ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ೇಂ��ೕಕೃತ

ವ�ವ�ೆ� ಮತು� ಅ��ಾ��ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಬಲ�ೊಳ��ತ��ೆ�ೕ ��ಾ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಬಲ�ೊಳ��ವ��ಲ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಪ�ಮುಖ ಸೂ�ಗಳ ಅ�ಯ��, ಸಂ��ಾನದತ� 29 ವಲಯ ಅಥ�ಾ �ಷಯಗಳ�, ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರದ

ಜ�ಾ�ಾ��ಗ�ಾ�  ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಹ�ಾ�ಂತರ�ೊಳ��ೇ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ ‘�ಾ� ಪ�ೆ’ಯ ಸೂ�ಯ�� �ೇವಲ 8 ವಲಯಗಳನು�

�ಾತ� ಪ�ಮುಖ ಸೂ�ಯ�� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ  ಸ�ಾ�ರದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಜ�ಾ�ಾ�� ಮತು�

�ೆಲಸಗಳನು� �ಾ�ಮಸ�ೆ ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರದ �ೕ�ೆ �ೊ��ದಂ��ೆ.

ಈ ‘�ಾ� ಪ�ೆ’ಯ�� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ವಲಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೕ�ರುವ   ಕತ�ವ�ಗಳನು�

ಗಮ��ದ�ೆ ಆಶ�ಯ��ಾಗುತ��ೆ. ಬಹಳಷು� ಸಲ�ೆಗಳ� ಇ�ಾ�ಾ �ಬ�ಂ� ಮತು� ಇ�ಾ�ೆಗಳ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ

ಕತ�ವ�ಗ�ಾ��ೆ. �ಜ �ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ತಮ� �ಾ�ಮ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಇ�ೕ �ೂೕಜ�ೆ

ರೂ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾ�ಮಸ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ ಇರುತ��ೆ.

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಪಂ�ಾ�� ಪ��ಯ��  ಎಷು� ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ ಅಗತ���ೆ, �ೇ��ೆ ಇ�ೆ, ಎ� �ೆ�� ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ

�ಾ�ಪ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು, ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ���ೆ ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಡ�ೇಕು, ಮಕ�ಳ� ಮ��ೆಯ��ೆ ಏ�ೆ�ಾ� ಸಮ�ೆ�ಗ��ೆ ಮತು� ಅದರ

ಪ��ಾರ�ೆ� ಏ�ೆ�ಾ� ಕ�ಮಗಳನು� �ೂೕ�ಸ�ೇಕು, ಅ�ೌ��ಕ�ೆ ��ಾರ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಕ�ಮಗಳ�– �ೕ�ೆ

ತಂತಮ� ಪಂ�ಾ���ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಸಮಗ� �ೂೕಜ�ೆ ತ�ಾ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�ಾ��ರುತ��ೆ.

ಮತು� ಇದನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡುವ ಮತು� ಅದ�ೆ� ಅಗತ��ರುವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ ಮತು�

ಅದನು� ಆಚರ�ೆ�ೆ ತರುವ �ಬ�ಂ� �ೕ�ೆ �ೕ���ಾರ�ೆ ನ�ೆಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರ�ಾ��ರುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಈ

ಪ�ಮುಖ ಸೂ�ಯ��ನ ಸಲ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� ಸ�ಾ�ರ ಒಂ��ತೂ ಗಮನ �ೕ�ದಂ�ೆ ಕಂಡುಬರುವ��ಲ�. ರ�ೕಶಕು�ಾ�

ವರ�ಯ�� �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ ಸಲ�ೆಗಳನು� ಈ �ಾ� ಪ�ೆ ರ�ಸು�ಾಗ ಗಮ��ದಂ�ಲ�. 
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ಈ ‘�ಾ� ಪ�ೆ’ ರಚ�ೆ �ಾ�ೆ�ೕ �ೋಬ� ಮಟ�ದ�� ಆ�.�.ಒ. ಎನು�ವ ಅ��ಾರ �ೇಂದ� �ಾ�ಪ�ೆಯು �ಜ �ಾ�ಮ

ಸ��ಾಜ�ದತ� ನ�ೆಯುವ �ಾ�ಯ�� ಸ�ಾ�ರ ಎಡ�ರುವ�ದ�ೆ� ಪ��ೕಕ. ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ರದ ಆಶಯ ಜನ��ೆ ಅ��ಾರ

�ೊಡುವ�ದ��ಂತ ಇನ�ಷು� �ೇಂ��ೕಕರಣ�ೇ ಮುಖ��ಾ�ರುವಂ�ೆ �ೋರುತ��ೆ. ಅ��ಾರ�ಾ�ಯ ಬಲವಧ��ೆ, �ಾಸಕರ,

ಮಂ��ಗಳ ತು��ೕಕರಣ�ೆ� �ೆಚು� ಆಸ�� ಈ ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಇದ�ಂ�ೆ ಅ��ಸು���ೆ.

ನಮ�ೆ ಹಲ�ಾರು ಪ��ೆ�ಗಳ� ಉದ��ಸುತ��ೆ. �ಜಕೂ� ರ�ೕಶಕು�ಾ� ವರ� ಬ�ೆ� ಸ�ಾ�ರದ �ಲು�ೇನು? �ಾ�ಮ

ಸ��ಾಜ�ದತ� ನ�ೆಯಲು �ಾಗೂ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ಬ�ಷ��ೊ�ಸುವ ��ಾರದ��  ಸ�ಾ�ರದ ಆಶಯಗ�ಾದರೂ ಏನು?

‘ಜನರ �ೈ�ೆ ಅ��ಾರ’ ಎನು�ವ�ದು ನಮ� �ಂ�ನ ಪ��ಾ� �ಾ�ೕ� �ಾಂ�ಯವರ ಕನಸು.  �ಾಜ�ದ ನ�ೕ� �ಾ� ಮತು�

ಎಂ.�ೈ. �ೂೕಪ��ೆಯಂತಹ �ಾಯಕರು �ಾ��ೊಟ� �ೕಲ�ಂ��ಯ �ಲಕ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ�� ಉನ�ತ ಪರಂಪ�ೆಯನು�

ಸೃ���ದ ಕ�ಾ�ಟಕ ಮತು� ಇವ�ೆಲ��ಂದ ಸೂ����ೊಂ��ೆ ಎನು�ವ ಈ�ನ ಈ �ಾಜ�  ಸ�ಾ�ರ ಏನು �ಾಡು���ೆ ಎನು�ವ�ದು

ಸದ�ದ ಪ��ೆ�.

‘�.�.ಎಂ.� �ಾ��� ಅ��ೊಡ��ಾಯು�. ಅದನು� �ಭ�� ��ೇಂ��ೕಕರಣ ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಆ �ಲಕ ಜನ��ೆ ಹ��ರ ಆಗ�ೇಕು’

ಎಂ�ೆ�ಾ� �ೇ�, ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಕ�ಾಟ, �ೋ�ಾಟ, �ೋ�ಾ�ೇಶ ಪ�ದ��� ತ�ಾತು�ಯ�� ಮಸೂ�ೆ ರ�� �ಾ��ೆ �ಾಡಲು

�ೊರಟ ಸ�ಾ�ರ ತನ� ಮ�ಲ� �ೇ ಏಳ� �ಂಗ�ಂದ �ದು��ೊಂ�ರುವ ವರ�ಯ ಬ�ೆ� �ೌನವ�� ಈಗ ಒಂ�ೊಂ�ೆ ಸ�ಾ�ರದ

ಆ�ೆ, ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳ �ಲಕ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರದ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ� �ಾಡಲು �ೊರ��ೆ ಎನು�ವ ಅನು�ಾನ ನಮ�ನು�

�ಾಡು���ೆ. ಸಂ��ಾನದತ��ಾದ ತಮ� ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾಗೂ ಹಕು�ಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾ�ೇ ಆ�� �ಾ�ದ ಸ�ಾ�ರ�ೊಡ�ೆ

�ೋ�ಾಟ ನ�ೆಸ �ೇ�ಾದ ಅ��ಾಯ�ವನು� ಈ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಸೃ��ಸು���ೆ�ೕ?
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